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 حقوؽ اإلنساف بين مقومات المواطنة ومحددات الهوية
دراسة ميدانية حوؿ تصورات المواطنين في بعض محافظات المجتمع 

 المصري
 (*)أمل حسن

 :الدراسةملخص 
والتػػي  حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي تقػػدمها محػػددات ال التعػػرؼ علػػ  إلػػ   الدراسػػة تهػػدؼ 

تجسػػد تصػػورات المػػواطنين  نحػػو المواطنػػة والهويػػةو فقػػدمط لموهػػـو المواطنػػة والهويػػةو  
متبنيػػػة مػػػديبل نظريػػػا تنػػػاوؿ فلسػػػوة حقػػػوؽ االنسػػػافو ورؤيػػػة المواطنػػػة فػػػي ن ػػػاؽ المنظػػػور 

نتهط بالحديث حوؿ وضع الهوية في ن اؽ الدراسات الثقافيػةو واعتمػدت العولم  و ثم ا
استمارة  باستخداـموردةو 2000الدراسة عل  منهج المسح االجتماعي عل  عينة قوامها 
 %( 60أف النسػػبة اللالبػػة وىػػي )االسػػتبيافو وتوتػػلط الدراسػػة الػػ  عػػدة نتػػا ج أىمهػػا: 

لمواطنة تأتي رؤية المبحوثين نحو التمييز سياؽ مقومات ا يةو وفيوعي بموضوع الهو عل  
واالنتمػاء أسػاس النػوعو ولػ لل الديانػةو  أف المعاملة تتم بناء عل في المجتمع المصري؛ 

الورد بأنو مواطن ىو الػ ي يقػوي  ور%( أف شع64) الجلرافي لؤلفراد. وألدت ما نسبتو
كلة لل ػعور بالهويػة %( أف العناتػر الم ػ36ويدعم إحساسو بهويتوو فيما رأت النسبة )

لمواطنػػة الكاملػػةو و وحػػوؿ ا)مثػػل الػػدينو الللػػة...( ىػػي التػػي تجعػػل الوػػرد ي ػػعر بالمواطنػػة

                                                   

 مدرس عمم االجتماع، كمية اآلداب، جامعة القاهرة.(*)
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% مػػن المبحػػػوثين بػػأنهم ال ي ػػػعروف بػػالتمتع بالمواطنػػػة 68والمواطنػػة المنقوتػػة أجػػػاب 
 .% ي عروف بها32الكاملةو وذلل في مقابل 
 الهويةحقوؽ االنسافو المواطنةو  الكلمات الموتاحية:

 :مقدمة في اإلشكالية البحثية
أف تُتاح لو الظروؼ المبلءمة إلشباع  احتياجاتو   -وىو حق طبيعي -من حق اإلنساف  

رفض أي شكل مػن أشػكاؿ التمييػز بػين الب ػر  اسية. ويتجو التحرير اإلنساني إل األس
لقبليػػةو أو إلػػ  سػػواء لػػاف ىػػ ا التمييػػز مسػػتنًدا إلػػ  الثػػروة أو إلػػ  الخلويػػة العا ليػػة أو ا

 الجماعة العرقية  أو حت  إل  الدين وال ا وة. 
والب ر جميعهم لديهم نوس الحاجات األساسية واالجتماعيػة والثقافيػةو ويجػن أف يػتم 
إشػػباعها ب ريقػػة عادلػػة وإال حػػدث إيػػبلاًل بحقػػوؽ اإلنسػػاف. ومػػن ىنػػا قػػاؿ الويلسػػوؼ 

ظلػم وال ػر إال مػن يػبلؿ حياتػو الورنسي "جاف جاؾ روسو": "إف اإلنساف لم يعػرؼ ال
 (. 199وص 2013في المجتمع )علي ليلة: 
وإنما ىي عقد اجتماعي بػين اإلنسػاف ووطنػوو  و ارتباط بأرضوالمواطنة ليسط االرتباط 

المواطنػػػة ليسػػػػط موهوًمػػػػا سياسػػػًيا أو قانونيًػػػػا مجػػػػرًداو وليسػػػط مجػػػػرد للمػػػػات فار ػػػػة 
وشػعورًا  بالحاجػة إلػ  راب ػة بمكػاف يجػد  المضػموف والجػوىرو إنمػا ىػي ارتباطًػا معنويًػا

 (.458و ص 2010فيو اإلنساف ذاتو )أحمد الدسوقي: 
ألولػػػػ  شػػػػعور م ػػػػاعر االنتمػػػػاء والمواطنػػػػة ال تحػػػػددىا ب اقػػػػة الهويػػػػة وإنمػػػػا وبالدرجػػػػة ا

يميز بينو وبين  يره من المػواطنين. وعلػ  ذلػل فػالف االنتمػاء  المواطن بأف المجتمع ال
 .ماف في مجتمع مختل التوازفوالمواطنة ال يستقي

من ىناو ترتبط الهوية بالمواطنة وال تنوصل عنها ول لل فالف الترليز علػ  عناتػر الهويػة 
الم ػػػترلة )التاريخيػػػة والثقافيػػػة( بػػػين أبنػػػاء الػػػوطن الواحػػػد يلػػػ ي اإلحسػػػاس بالمواطنػػػة 
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الم ػترلة واالنتماء واالندماج الوطني. ويرتبط ب لل أىمية الترليػز علػ  عناتػر الهويػة 
التي تعلو عل  الهويات الجز ية لالدين أو اللوف أو العرؽ أو النوع أو االنتمػاء لمن قػة 

 جلرافية بعينها.
فػػالف ذلػػل ال ‘ وال شػػل إنػػو فػػي حالػػة إحسػػاس مجموعػػات وطنيػػة بالمواطنػػة المنقوتػػة

يترتػػن عليػػػو فقػػط عزلػػػة ىػػ ه المجموعػػػات ولكنػػػو يهػػدد تماسػػػل الدولػػة. لػػػ لل فػػػالف 
  الهوية الم ترلة بأبعادىا الكلية يزيد من شعور المواطن بأنو مواطن أتيل التأليد عل

يتمتع بكامل حقػوؽ المواطنػة فػي مقابػل ال ػعور بأنػو مػواطن مقػيم فػي ىػ ا الػوطن فػي 
 إطار من العزلة والمواطنة المنقوتة.

في ان بلقًا من ذلل يُثير البحث الراىن تساؤاًل إشكالًيا حوؿ محددات حقوؽ اإلنساف 
فػي تصػورات المػواطنين نحػػو  -تلػل المحػدات –المجتمػع المصػريو وليػت تتجسػد 

 مقومات المواطنة و الهوية.
 ويهدؼ البحث إل  تناوؿ ى ا التساؤؿ اإلشكالي من يبلؿ األىداؼ الورعية التالية:

 من الزاوية السوسيولوجية. موهومي المواطنةو والهوية  تحديد
 وقبوؿ اآلير من الناحية السوسيولوجية. تحديد عبلقة الهوية بالمواطنة

وقبػوؿ اآليػر  استعراض وتحليل مواقػت التيػارات المختلوػة مػن قضػايا الهويػة والمواطنػة
 في المجتمع المصري.

 أواًل:  المواىيم والقضايا النظرية 
 الهوية -المواطنة -حقوؽ اإلنساف
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اإلنسػػاف و فارضػػًة العبوديػػة ، وحػػدهو حتػػ  يصػػبح ألػدت األديػػاف جميعهػػا علػػ  حقػػوؽ 
الب ػػػر نتيجػػػة لػػػ لل متسػػػاويين فػػػي لػػػل شػػػيء. ولػػػ لل ال يُعػػػد التأليػػػد علػػػ  حقػػػوؽ 

 (. 207و ص2013اإلنساف تأليًدا جديًدا عل  ساحة التراث اإلنساني )علي ليلة: 
وىػو أتبح  مص لح حقوؽ اإلنساف عنصًرا أساسًيا في الخ اب العالمي المعاتػرو و  

مص لح حديث نسبًيا في التوكير اإلنسانيو تعود ج وره إل  حرلة اإلنسػانية العصػرية 
وإلػػ  النظريػػات السياسػػية مػػن  -التػػي تضػػع الوػػرد فػػي قلػػن نمػػط التوكيػػر السياسػػي –

القرف الثامن ع ر ميبلديًا و والتي حاولط التوسير والتبرير لمصادر القوة للمدينة عل  
  وجو الخصوص. وقد ت رؽ جوف لوؾ توصػيلًيا إلػ  حقػوؽ وجو العومو ولحدودىا عل

) ىبػػة محمػػد فػػ اد:  وإلػػ  الحقػػوؽ ال بيعيػػة لكػػل إنسػػاف. الحريػػة و الحيػػاة واالمػػتبلؾو
  (175 -137و ص ص  2010

يُقصد بحقػوؽ اإلنسػاف تلػل الحقػوؽ التػي يتمتػع بهػا اإلنسػاف لمجػرد لونػو إنسػانًا أي  
نساف بصرؼ النظر عن جنسػيتو أو ديانتػو أو أتػلو ب ًراو وى ه الحقوؽ يعترؼ بها لئل

 .العرقي أو القومي
ومػػػػن الزاويػػػػة الللويػػػػة فػػػػالف للمػػػػة "حقػػػػوؽ" وموردىػػػػا حػػػػق تعنػػػػي فػػػػي الللػػػػة البلتينيػػػػة  

Directus  قويمو لما أف معناىا فػي الللػة  –مستقيم  –العدؿ  –ومعناىا الصواب
والحػػق للػػًة ىػػو ال ػػيء  و Rightsوفػػي الللػػة اإلنجليزيػػة تعنػػي  Droitsالورنسػػية 

الثابػط ببلشػػلو أو ىػػو النصػين الواجػػن للوػػرد أو للجماعػة و وفػػي المعػػاجم القانونيػػة 
بأنػو مػا قػاـ علػ  العدالػة أو اإلنصػاؼ  -علػ  وجػو العمػـو –المتخصصػة يُعػرؼ الحػق 

وىػػػػو أحػػػػد الػػػػ ين  –حػػػػدد "رينيػػػػو لاسػػػػاف"  وسا ر أحكاـ القانوف ومباديء األيبلؽ.
تعريت لحقػوؽ اإلنسػاف؛ حيػث  -اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافساىموا في تيا ة 

يعػػرؼ ىػػ ه الحقػػوؽ بأنهػػا "فػػرع يػػاص مػػن فػػروع العلػػـو االجتماعيػػة يخػػتص بدراسػػة 
العبلقات بػين النػاس اسػتناًدا إلػ  لرامػة اإلنسػاف وبتحديػد الحقػوؽ والػريص الضػرورية 
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"مصػػػػػ لح يتسػػػػػع ويعرفهػػػػػا الػػػػػبعض بأنهػػػػػا :  إلزدىار شخصية لل لا ن إنساني". 
لي ػػمل جميػػع الموػػاىيم التػػي لانػػط تػػدؿ عليهػػا المصػػ لحات التػػي تػػداولتها الدسػػاتير 
والقػػػوانين الوطنيػػػة فػػػي القػػػرف التاسػػػع ع ػػػرو وعلػػػ  امتػػػداد النصػػػت الثػػػاني مػػػن القػػػرف 
الع رين مثل مص لح )الحريات الخاتة( و وال ي ي مل الحريػات المدنيػة المختلوػة 

 ( و وال ي ي مل الحريات السياسية المختلوة".و ولمص لح )الحريات العامة
وفًقػػػػا لػػػػ لل قسػػػػم البػػػػاحثوف حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف لعػػػػدة تقسػػػػيمات مختلوػػػػة وذلػػػػل   

بػػايتبلؼ المعيػػار الػػ ي يػػتم علػػ  أساسػػو التقسػػيم. فمػػنهم مػػن قسػػمها لحقػػوؽ مدنيػػة 
وسياسػػػػيةو ومػػػػنهم مػػػػن قسػػػػمها لحقػػػػوؽ اقتصػػػػادية وثقافيػػػػة واجتماعيػػػػةو و يػػػػر ذلػػػػل  

 قوؽ فردية وحقوؽ جماعية.لتقسيمها لح
شػػهد التنظػػيم الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف ت ػػوره األساسػػي بعػػد ن ػػأة منظمػػة األمػػم   

و حيػػػث تػػػم فػػػي ىػػػ ه الحقبػػػة تػػػيا ة اإلعػػػبلف العػػػالمي لحقػػػوؽ 1945المتحػػدة عػػػاـ 
والػػ ي يُعػػد الوثيقػػة الدوليػػة الر يسػػية لحقػػوؽ اإلنسػػاف.  1948اإلنسػػاف وتػػدوره عػػاـ 
المتحدة جهػوًدا لثيػرة فػي تقريػر قضػية حقػوؽ اإلنسػاف وذلػل  وقد ب لط منظمة األمم

من يبلؿ المجلس االقتصادي واالجتماعي و وقامط المنظمة عػن طريػق لجنػة حقػوؽ 
بوضػع عػدد مػن المواثيػق  Commission of Human Rightsاإلنسػاف 

واإلعبلنػػػػػػػات الدوليػػػػػػػةو عرفػػػػػػػط فيمػػػػػػػا بعػػػػػػػد بال ػػػػػػػرعية الدوليػػػػػػػة لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف 
International Bill of Human Rights 

وقد اىتم الم رع المصػري بقضػية حقػوؽ اإلنسػاف واحترامػوو ي لػد ذلػل العديػد   
مػػن النصػػوص الدسػػتورية والقانونيػػة التػػي توضػػح تلػػل الحقػػوؽ وتكوػػل تنظيمهػػا وليويػػة 

. و علػػػػػي 486و ص 481 -477و ص ص 2010ممارسػػػػػتها ) أحمػػػػػد الدسػػػػػوقي: 
 (251و ص 1997يني: و و فتحي الدر 46وص 2001القاسمي: 
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  Citizenshipالمواطنة  -2
ظهر موهـو المواطنة في القرنين الخامس ع ر والسادس ع رو لكنػو بػدأ فػي االنت ػار 
في القرف الثامن ع ر بعد أف طػرح جػاف جػاؾ روسػو مقولتػو عػن "العقػد االجتمػاعي"و 

ف العػػالمي إال أف ىػ ا الموهػـو لػػم يُ بػق دوليًػػا علػ  ن ػاؽ واسػػع إال بعػد تػػدور اإلعػبل
و بعػدىا تػار القػانوف الػدولي 1948لحقوؽ اإلنساف في العاشر من مػن ديسػمبر عػاـ 

ىػػو الػػ ي يػػدافع عػػن مواطنػػة اإلنسػػاف فػػي أي مكػػاف فػػي المجتمػػع المعاتػػر )أحمػػد 
 (.22و ص 2010مجدي حجازي: 

فيما يتعلق بالتعريت الدقيقو لوظ المواطنة م تق من مادة "وطن" وىي في لساف   
و 2011بن منظور: "موطن اإلنساف ومحلوو والجمع أوطاف" )عامر ال ماخ: العرب ال

(. وقػػػد عرفػػػط "دا ػػػرة المعػػػارؼ البري انيػػػة" المواطنػػػة بأنهػػػا العبلقػػػة بػػػين الوػػػرد 9ص 
والدولة لما يحددىا دستور وقوانين تلل الدولة". لما ورد في لساف العرب بأف الوطن 

تجػػػو إليػػػو عواطػػػت اإلنسػػػاف القوميػػػة ومػػػن بػػػالمعن  الخػػػاص ىػػػو البياػػػة واألرض الػػػ ي ت
منظػػور نوسػػي فػػالف المواطنػػة "ىػػي ال ػػعور باالنتمػػاء والػػوالء للػػوطن والقيػػادة السياسػػية 
التػػي ىػػي مصػػدر اإلشػػباع للحاجػػات األساسػػية وحمايػػة الػػ ات مػػن األي ػػار المصػػيرية" 

 (.463 -462و ص ص 2010)أحمد الدسوقي: 
سػػػية والقانونيػػػة إلػػػ  حقػػػوؽ وواجبػػػات الوػػػرد ي ػػػير مصػػػ لح المواطنػػػة فػػػي النظريػػػة السيا

المنتمي إل  الدولة القومية أو دولة المدينة. ويػ ىن بعػض المػ ريين إلػ  أف المواطنػة 
قػػػد اتسػػػع ن اقهػػػا عنػػػد ت بيػػػق الديموقراطيػػػةو فأتػػػبحط تتضػػػمن تعريًوػػػا أوسػػػع ن اقًػػػا 

جوف للمػػػواطن بصػػػرؼ النظػػػر عػػػن اعتبػػػارات النػػػوعو أو السػػػنو أو االنتمػػػاء السػػػبللي)
 (249و  ص ص 3و ـ 2011سكوت وجوردف مارشاؿ: 

تتعلػػػػق المواطنػػػػة بأحػػػػد أىػػػػم األسػػػػالة األساسػػػػية ألي مجتمػػػػع: مػػػػن ىػػػػو المنتمػػػػي لهػػػػ ا 
 المجتمع؟ ويتم منح المواطنة وفًقا لواحد من المعايير الثبلثة اآلتية:
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 عن طريق الوالدة في مكاف معين. -
 النسن )وفًقا لعبلقة الدـ(. -
 تجنس )الحصوؿ عل  الجنسية من يبلؿ اللجوء إل  القانوف(.عن طريق ال -

يمكن تحديد ثبلثة أبعاد أساسية للمواطنة؛ مدنيو سياسيو واجتماعي. جاءت الحقػوؽ 
. ثػػم تحققػػط 1832المدنيػػة أواًل و وقػػد تحققػػط فيمػػا ي ػػابو تحققهػػا المعاتػػر عػػاـ 
يسػػية للقػػرف التاسػػع الحقػػوؽ السياسػػية بعػػد ذلػػل و ولػػاف امتػػدادىا أحػػد المبلمػػح الر 

. بػػدأ 1918ع ػػر علػػ  الػػر م مػػن عػػدـ االعتػػراؼ بمبػػدأ المواطنػػة العالميػػة حتػػ  عػػاـ 
إحياء الحقػوؽ االجتماعيػة مػع بػدأ تنميػة التعلػيم األولػي العػاـو إال أنػو لػم يتحقػق حتػ  

 Kath  )القػػػرف الع ػػػرين شػػػرالة متسػػػاوية مػػػع العنصػػػرين األيػػػريين مػػػن المواطنػػػة 
Woodward; 2010, P P 50- 51) 

بأنو مكانة أو عبلقة اجتماعية تقـو بين إل   موهـو المواطنة قاموس علم االجتماع  أشار
شػخص طبيعػػيو وبػػين مجتمػػع سياسػػي )الدولػػة( ومػػن يػػبلؿ ىػػ ه العبلقػػة يقػػدـ ال ػػرؼ 
األوؿ الوالءو ويتول  الثاني مهمة الحمايةو وتتحدد ى ه العبلقػة بػين ال ػخص والدولػة 

  (.56) محمد عاطت  يث: د.تو ص لما يحكمها مبدأ المساواة  قانوفعن طريق ال

المواطنة بأنها الهوية القانونية التي تحدد وضػع األفػراد  B. Turnerويُعرؼ براين تيرنر 
ومكػػانتهم دايػػل الجماعػػة السياسػػيةو ويُقربنػػا ىػػ ا التعريػػت مػػن الرؤيػػة السوسػػيولوجية 

عي العػاـو أي لتحقيػق عبلقػات مسػتقرة للمواطنة بوتػوها أداة لتأسػيس النظػاـ االجتمػا
ومستمرة بين أفراد المجتمع تقـو عل  المساواة في الحقوؽ والواجبػات )أحمػد زايػد: 

 (.17و ص 2010
باإلضػافة إلػ  ذلػل ذُلػر ىػػ ا الموهػـو فػي موسػوعة النظريػػة الثقافيػة علػ  النحػو التػػالي: 

إذا لاف يتمتػع بخصػا ص يقاؿ عن لل لا ن ب ري )فاعل ب ري( إنو يتمتع بالمواطنة "
اجتماعيػػػة معينػػػة لهػػػا معناىػػػا السياسػػػي المعتػػػد بػػػو قانونيًػػػا )مثػػػل الحقػػػوؽ والواجبػػػات 
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وااللتزامػػات والحريػػة فػػي اتخػػاذ القػػرارات التػػي تمثػػل شػػأنًا يتصػػل بمصػػلحتو الخاتػػةو 
وفي الم ارلة في المصالح العامةو ول لل الم ارلة في حياة المجتمع المدني(. وقد 

تسمية ى ه المواطنة "بالمواطنػة األساسػية أو الوعليػة"و وذلػل فػي مقابػل  يص لح عل 
التمتع بالمواطنة الرسمية وىو اللوظ ال ي أتبح من المعتاد في أيامنا ىػ ه أف يقتصػر 
معناه عل  لوف الورد عضًوا في دولة قوميػة. ويقتضػي تمتػع الوػرد بالمواطنػة فػي معناىػا 

وأف تلػل الحقػوؽ والواجبػات و اف سياسي اجتمػاعياألوؿ أف ي كل الورد جزًءا من لي
و يرىػػػا مػػػن األمػػػور التػػػي مػػػن حػػػق الوػػػرد أف يحوزىػػػا فػػػي تػػػورتها الحسػػػية الملموسػػػةو 

)أنػػدرو إدجػػار  ولػػ لل فػػي تػػورتها المعنويػػة اسػػتناًدا إلػػ  لونػػو عضػػًوا فػػي ىػػ ا الكيػػاف
 .(628و ص 2009وبيتر سيدجويل: 

 عل  دعامتين أساسيتين:ان بلقًا من ذلل فالف المواطنة تن وي   
األول : فعل الم ارلة؛ وىي الجسد الحي للعبلقة بين الوطن والمػواطنو ومػن ثػم تعنػي 

 المواطنةو في ى ا السياؽو ممارسة وانتماء.
الثانية: المساواة؛ فعل  الوطن أف يعامػل أبنػاءه دوف تورقػة أو تمييػز سػواء بسػبن الػدين 

ة والتامػػة بػين أبنػػاء الػػوطن الواحػد ىػػي الترجمػػة أو العػرؽ أو الجػػنسو فالمسػاواة الكاملػػ
 ( .25 -24و ص ص 2010العملية لمص لح "مواطنة". ) أحمد مجدي حجازي: 

  Identity موهـو الهوية -3
الهوية من الموػاىيم الديناميػة والمتحرلػة؛ ىػي نسػق موتػوحو إنوتاًحػا أفقيًػا علػ  الحاضػر 

موتوحػة رأسػًيا علػ  المسػتقبل تتك ػت تستقبل تواعبلتو فتػ ثر فيػو وتتػأثر بػوو لمػا ىػي 
مػػن يػػبلؿ مراحلػػوو مػػن الصػػعن أف نبقػػ  عليهػػا سػػجينة موهػػـو لوتػػرة طويلػػة مػػن الػػزمن 

 (.193و ص 2012)علي ليلة: 
وفي ى ا السياؽ يرى "محمود أمين العالم" أف لل مرحلة مجتمعية وتاريخية لهػا ىويتهػا 

رىػػػا وعقا ػػػدىا وقيمهػػػا وأعرافهػػػا المعبػػػرة عػػػن مكتسػػػباتها ومنجزاتهػػػاو وممارسػػػتها وأفكا
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السا دةو ولكن ليسط ثمػة اسػتمرارية لهويػة ثابتػة جامػدة محػددة طػواؿ التػاري و فهػ ه 
رؤيػػة أرسػػ ية شػػكلية للهويػػةو يللػػن عليهػػا ال بيعػػة ال التػػاري  الػػ ي ىػػو جػػوىر إنسػػانية 

لمرحلػة اإلنساف. إنما لكل مرحلة جديدة ىويتها التي تعتبػر ت ػورًا متجػدًدا للهويػة فػي ا
السابقةو أو انحدارًا وتدىورًا لها. إنو التماثل والبلتماثلو االسػتمرار واالنق ػاعو الثابػط 

و ص ص 1998والمتليػػر ثقافيًػػا وموضػػوعًيا فػػي جػػدؿ التػػاري  )محمػػود أمػػين العػػالم: 
16- 17.) 

الهويػػة ىػػي ألثػػر مػػن التمثيػػل المعرفػػي السػػيميا ي و بػػل ىػػي ويػػرى بعػػض البػػاحثين أف  
و وطريقػػػػة للوجػػػود فػػػي العػػػػالم. للحوػػػاظ علػػػ  الػػػػ اتو مػػػن المهػػػػم و مػػػنهجأسػػػلوب أ

الجماعيػةو المعتػادة واألن ػ ة الروتينيػة التػي التػي  -االنخراط فػي األن ػ ة وال قػوس 
واالنضػػباط الجسػػدي ىػػو جانػػن ىػػاـ  يػػتم تتمييزىػػا سػػلًوا  بأسػػالين عقابيػػة للسػػلوؾ.

التحدث في أوقات محددة وفػي وينعكس في: الحرلةو والوقوؼو والجلوسو واللناء و 
عل  المستوى الورديو فالف ى ه األوضػاع تكػوف تػانعة للمعػانيو  المكاف المخصص.

األوضػػػاع تكػػػوف بمثابػػػة أطػػػر تسػػػمح لؤلفػػػراد تلػػػل أمػػػا علػػػ  مسػػػتوى الجماعػػػةو فػػػالف 
المنتمػػين لػػنوس السػػياؽ االجتمػػاعي لكػػي يتنبػػأوا أو يست ػػعروا التوػػاعبلت االجتماعيػػة 

مجموعػػػػة متنوعػػػػة مػػػػن وبهػػػػ ا المعنػػػػ  يُنظػػػػر للهويػػػػة باعتبارىػػػػا  . بػػػػين بعضػػػػهم الػػػػبعض
الممارسات السيما ية تحافظ عل  حياة اجتماعيػة وتحػدد الهويػات دايلهػا إف التمييػز 

 Daphna Oyserman and Martin ). بػين )نحػن( و )ىػم( يكمػن وراء الهويػة
J.Packer: 1996, p 178) 

ألثػػػػر مػػػػن زاويػػػػة. فػػػػي سػػػػياؽ التػػػػراث  تعػػػػرض التػػػػراث العربػػػػي واللربػػػػي للموهػػػػـو مػػػػن
السوسيولوجيو يرتبط االتجاه السوسػيولوجي الخػاص بنظريػة الهويػة بالتواعليػة الرمزيػةو  
لما نبع من النظرية البراجماتية لل ات التي تناولها ولياـ جيمسو وجورج ىربرت ميػد. 

مػػع العػػالم فالػػ ات تعػػد قػػدرة إنسػػانية متميػػزة تمكػػن األفػػراد مػػن التواعػػل مػػع ال بيعػػة و 
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و  3و ـ 2011االجتماعي عن طريق الللة واالتصاؿ )جوف سػكوت وجػوردف مارشػاؿ: 
 (.433ص 

ي ػػير موهػػـو التواعليػػة الرمزيػػة إلػػ  التواعػػل بػػين مختلػػت العقػػوؿ والمعػػانيو والػػ ي يُعػػد 
سمة مميزة للمجتمع اإلنساني. ويستند ى ا التواعل االجتماعي عل  حقيقػة ىامػة ىػي 

وأف يحسػػػن لػػػ لل و Self- Objectificationذاتػػػو فػػػي االعتبػػػار أف يأيػػػ  الوػػػرد 
حسابًا لآليرينو ويستوعن أدوارىم. وان بلقًا من ذلل يمكن تيا ة تػورة المجتمػع 
اإلنسػػاني مػػن يػػبلؿ التواعػػل والتسػػاند بػػين الوػػردو وبػػين السػػلوؾ الخػػارجيو والػػ ات 

 (.74و ص 2015االجتماعية )عدلي السمري: 
وميػػد إلػػ  الػػ ات بوتػػوها عمليػػة تحتػػوى علػػ  جػػانبين: األنػػا  وينظػػر لػػل مػػن جػػيمس 

(و العارؼو الدايليو ال اتيو المبدعو المحػددو الػ ي ال يمكػن لآليػرين  I)الدايلي 
( األلثػػػػػر معرفػػػػػة لآليػػػػػرينو الخػػػػػارجيو المحػػػػػددو  Meمعرفتػػػػػوو واألنػػػػػا الخػػػػػارجي )

نضػػع ذواتنػػا فػػي  واالجتمػػاعي. والتوحػػد )أو التمػػاىي( ىنػػا ىػػو مجػػرد تسػػميةو تعنػػي أف
و  3و ـ2011قوالػػن )مقػػوالت( مصػػا ة اجتماعيًػػاً )جػػوف سػػكوت وجػػوردف مارشػػاؿ: 

 (. 434 -433ص ص 
وفػػي ضػػوء ذلػػل ينػػاقف ميػػد ليػػت تن ػػوي الهويػػة علػػ  تسػػاؤؿ "ليػػت أرى نوسػػي ... 
وليت يراني اآليروف؟" وىو يستخدـ ى ه الوكرة لكي يوضح أف الهوية ليسػط مجػرد  

معنػ  التسػاؤؿ حػوؿ "مػن نكػوف نحػن " علػ  السػاحة العالميػة؛  للمة ُتستخدـ لتخلػق
بػػػػل إنهػػػػا تتعلػػػػق بمػػػػا يػػػػربط "ال خصػػػػي/ الوػػػػردي"  و "ااالجتمػػػػاعي"  ؛ فػػػػنحن نػػػػتعلم 

 (  Me( مػع )األنػػا الخػػارجي Iونكتسػن الػػوعي الػػ اتي عبػػر تواتػػل )األنػػا الػػدايلي 
Kath Woodward: 2010, p 20)  ) 

ألنا الدايليو واألنػا الخػارجي لػيس يياليًػاو فهمػا ليسػا وي ىن ميد إل  أف التمييز بين ا
شيًاا واحػًداو ألف األنػا الػدايلي تختلػت عػن المواقػت الخارجيػة الػ ي تن ػأ فيهػا األنػا 
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الخػػارجيو وىمػػا مًعػػا يكونػػاف ال خصػػية اإلنسػػانية لمػػا تبػػدو أمامنػػا فػػي عػػالم الخبػػرة 
عػػددت المواقػػت التػػي إلػػ  أنػػو للمػػا ت W.I. Thomasويػػ ىن تومػػاس  االجتماعيػػة.

يتواعػػل مػػن يبللهػػا الوػػرد مػػع اآليػػرين للمػػا حظػػ  الوػػرد بهويػػات متعػػددة عػػن نوسػػو 
 (.77و ص 2015)عدلي السمري: 

يػػرى أنتػػوني جيػػدنز أف موهػػـو )الهويػػة ( فػػي علػػم االجتمػػاعو موهػػـو متعػػدد الجوانػػن  
ورىم ويمكػػػن مقارنتػػػو مػػػن عػػػدة زوايػػػاو فالهويػػػة ب ػػػكلس عػػػاـ تتعلػػػق بوهػػػم النػػػاس وتصػػػ

ألنوسػهم ولمػا يعتقػدوف أنػو مهػم فػي حيػاتهم.  ويميػز جيػدنز فػي إطػار تحديػده للهويػػة 
بػػين الهويػػة االجتماعيػػةو والهويػػة ال اتيػػة باعتبارىػػا ىويػػات متقابلػػةو وإف لانػػط متواعلػػة 
متدايلة. و يمكن النظر إل  ت كيبلت الهوية أو الهويات وفق متصبلت أفقية ورأسية 

 ( .195  -193و ص ص 2012متدايلة )علي ليلة: 
ىنػػاؾ ايػػتبلؼ حػػوؿ مصػػ لح الهويػػةو ور ػػم ذلػػل فقػػد يعتقػػد بعػػض مػػن ناحيػػة أيػػرىو 

وكرين أف الهوية بموهومها النظػري المجػرد ىػي موتػاح أزمتنػا الػ ي يوػتح لنػا تلقا يًػا مال
 .(123و ص 2002ت )شوقي جبلؿ: باب النهوض ويللق باب التخل

لحظػػة التػػوازف الم قتػػة )الماىيػػة المتليػػرة( ؟ ىػػل تمثػػل ؟ أـ ىػػي  ىػػل الهويػػة ماىيػػة ثابتػػة
مرلػػًزا ومحػػورًا أساسػػًيا ونق ػػة ارتكػػاز التماسػػل )وحػػدة ال خصػػية المتميػػزة المتوازنػػة(؟ 
وبػػدونها اليكػػوف سػػوى التوكػػل والت ػػرذـ واالنقسػػاـ واال تػػراب؟ أيػػن يكمػػن إشػػكاؿ 

من ىػوس الخ ػية مػن  الهوية؟ ىل ىناؾ م كلة ىوية حًقا؟ أـ أف األمر مص نع وين أ
 (29 -28و ص ص 2004؟ )رضا بن موس : الحداثة والتقدـ

إف الحديث عن الهويةو حػديث شػا ل وإشػكاليو ويقػر الموكػروف بصػعوبة حصػرىا فػي 
الػػػ ي ابتكػػػره أرسػػػ و فػػػي من قػػػو ال ػػػكلي  -تعريػػػت واحػػػد ونهػػػا ي. إف ىػػػ ا الموهػػػـو

إلنساني ذلًرا أو أنثػ و أبػيض أو وال ي ارتبط فيما بعد بهوية الكا ن ا -وسماه الماىية
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أسودو  نًيا أو فقيًراو عربًيا أو أعجمًياو إل  آير تلل التقاببلت االجتماعية والسياسية 
واالقتصػػاديةو شػػمل لػػل العبلقػػات لئلنسػػاف مػػع مػػا حولػػو. ىػػ ا مػػا يجػػد حضػػوره عنػػد 

نة الكا ن. الويلسوؼ األلماني )مارتن ىيدجر( ال ي يعتبر أف مبدأ الهوية يعبر عن لينو 
الورديػػة أو الجماعيػػة ال تتضػػح معالمهػػا إال فػػي وجػػود  –األنػػا  –وتحقػػق لينونػػة الػػ ات 

 .(33 -32و ص ص 2004ا )إدريس المسماري: ملاير له )آير(   مقابل
فيما يتعلق بمسألة المص لحو فلوظة "ىوية" حمالة أوجوو فهػي تُقػاؿ علػ  معػاني عػدة. 

ضمير "ىو" بوتوو مقاًببل لكلمػة يونانيػة اسػتخدمها لقد ُنحتط اللوظة في أتلها من ال
 أرس وو وفسرىا ابن رشد للداللة عل  معن  الوجود. 

ىنػػاؾ أيًضػػا الداللػػة المن قيػػة الخاتػػة بقػػانوف التمػػاىي الم لػػقو مػػا يُعػػرؼ بمبػػدأ الهػػوو 
ظلػط تحػتوظ بهػا إلػ  يومنػا ىػ ا.  Identityوىي داللة يبدو أف اللوظة اإلنجليزيػة 

ن حاؿ الت ور الداللي ال ي مرت بو لوظة الهويةو يبدو أنها أضػحط ت ػكل ومهما يك
بُعًدا اجتماعًيا قػارًاو فالهويػات إنمػا ُتكتسػن عبػر التن ػاة االجتماعيػة وىػي تنػتج ويُعػاد 
إنتاجهػػػا يػػػبلؿ التواعػػػل السوسػػػيولوجي. فهػػػي وفًقػػػا لػػػ لل عمليػػػة ت ػػػكيل معنػػػ  وفػػػق 

و 2004  )نجيػن الحصػادي: ادر المعنػيصا ص ثقافية تحظ  بأولية عل  سػا ر مصػ
 .(46 -45ص 

مصػػ لح "الهويػػة" لوػػظ تراثػػي قػػديمو موجػػود فػػي لتػػن المصػػ لحات مثػػل "التعريوػػات " 
للجرجاني. ومعناه أف يكوف ال ػيء ىػوو ولػيس لػو مقابػل ممػا يػدؿ علػ  ثبػات الهويػة. 

نًػا فػي وأحيا Identityوىو موجود أيًضا فػي المعػاجم والقػواميس اللربيػة فػي مصػ لح 
بػػنوس المعنػػ . ويسػػتعملو الوػػارابي فػػي   Ispeityمصػػ لح "اإلنيػػة" الم ػػتق مػػن "أنػػا" 

ويعنػي الليريػة. وىػو علػ  نقػيض  Alterityلتاب "الحروؼ" في مقابل اللوػظ اللربػي 
 الهوية.
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لما تعني "الهوية" ال خصية أو التحقق منهاو أي م ابقة ال يء لنوسػو. فالهويػة تتعلػق 
وبػػػالتورد وبػػػالكيت لمػػػا تقػػػوؿ المعػػػاجم التػػػي تعبػػػر عػػػن تصػػػورات  بال خصػػػية وبالعػػػدد

مجردة واقتباسات من أقواؿ الوبلسوة. وىي في الحقيقة وقا ع حسية عيانيػة ال تحتػاج 
 (18 -17و ص ص 2012إل  لل ى ا التجريد )حسن حنوي: 

أشػار جػػبلؿ أمػػين إلػػ  أف تعريػت الهويػػة لػػيس أمػػر يُبحػػث عنػو فػػي القػػواميسو وإنمػػا ىػػو 
ور ًما عن ذلل فلنحاوؿ أف نلقي الضػوء علػ  بعػض تعريوػات  وقت فكري وسياسي.م

الهويػػػػة . تُعػػػػرؼ موسػػػػوعة العلػػػػـو االجتماعيػػػػة الهويػػػػة بأنهػػػػا "التعريػػػػت الػػػػ ي يحػػػػدده 
 :Adam Kuper and JessicaKuper  ال ػػخص ل اتػػو فػػي عبلقتهػػا بػػاآليرين"

1996, p 789)) 
لػػ اتي للهويػػةو أمػػا علػػ  المسػػتوى االجتمػػاعي ربمػػا يعكػػس ىػػ ا التعريػػت الُبعػػد الوػػردي ا

فالهويػػة ىػػي "الصػػوات الجوىريػػة التػػي تميػػز شخصػػية قوميػػة أو حضػػارية عػػن  يرىػػا مػػن 
ال خصػػػػيات القوميػػػػة والحضػػػػاريةو إنهػػػػا البصػػػػمة الممثلػػػػة للقػػػػدر الثابػػػػط والجػػػػوىري 
 والم ترؾ من السمات العامة التي تميز قومية مػا عػن  يرىػا أو حضػارة عػن  يرىػا مػن

 (363و ص 2009الحضاراتوإنها النواة والجوىر") ل يوة ابراىيم يضر: 

 منهجية البحثثانًيا: 
ال ريقػػة العامػػة للبحػػث: اعتمػػػد البحػػث علػػ  مػػػنهج المسػػح االجتمػػاعي ب ريقػػػة  -1

 العينة
فػػػي  ُروعػػػي موػػػردة( 2000ايتيػػػار عينػػػة عمديػػػة مكونػػػة مػػػن ) تػػػمعينػػػة البحػػػث:  -2

  .الهوية والمواطنةتحديدىا المتليرات التي تعكس جوانن 
 من المناطق اآلتية:  سحن عينة عمديةتم طريقة سحن العينة:  -
 موردة تعكس تنويعات حضرية. 500محافظة القاىرة :  -أ



 حقىق االوسان بيه مقىمات المىاطىة ومحددات الهىية   أمل حسه |

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 موردة )تمثل الريتو والحضر( 500وجو بحري:  محافظة المنوفية   -ب
 موردة ) تمثل الريت والحضر( 500وجو قبلي:    محافظة الويـو    -ج
 موردة ) تمثل الريت والحضر( 500دينة من مدف القناة:  محافظة اإلسماعيلية م -د

 في عملية انتقاء الموردات المتليرات التالية: وقد ُروعي
 النوع  -
 الديانة -
 الواات وال را ح ال بقية المختلوة  -
 االتجاه السياسي أو األيديولوجي -

ل االتجاىػات المتصػارعة البحػث إلػ  انتقػاء موػردات العينػة بحيػث تعكػس وتمثػ وعمد 
وأبعاد  المواطنة قضايا  وياتًة الصراع حوؿ -في الم هد السياسي المصري –حالًيا 
 الهوية 

 / يساريين/ اشتراليين/ ليس لديهم اتجاه معين(إسبلميين)
التػي تعكػػس أداة جمػع البيانػات: تػم ت بيػػق اسػتبياف مكػوف مػن مجموعػػة األسػالة  -3

 اىداؼ البحث وتجسده.
 كمي.تحليل والتوسير البحثي: األسلوب اإلحصا ي الأسلوب ال -4

 ثالثًا: األطر النظرية الُموسرة 
مػػن الُمعتقػػد أف البياػػة النظريػػة التػػي ن ػػأت فيهػػا إشػػكالية )حقػػوؽ اإلنسػػاف( ىػػي  -1

البياػػػة الولسػػػوية ب ػػػكًل عػػػاـ و ونظريػػػة الحػػػق بوجػػػًو يػػػاص؛ حيػػػث اىػػػتم فبلسػػػوة 
و مونتسػػػيكيوو جػػػاف جػػػاؾ روسػػػو( األزمنػػػة الحديثػػػة )سػػػبينوزاو ىػػػوبزو جػػػوف لػػػوؾ

بػالتوكير فػػي الحػق ال بيعػػي فػػي عبلقتػو مػػع موػػاىيم القػانوف ال بيعػػي و والسػػيادةو 
 والعقد االجتماعيو واإلرادة العامةو والمجتمع والدولة. 
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وىنػػػػاؾ وجػػػػو آيػػػػر لل ػػػػابع اإلشػػػػكاؿ لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف و وىػػػػو التقابػػػػل بػػػػين العالميػػػػة 
تناوؿ قضايا حقوؽ اإلنساف في ضوء الخصوتػية والخصوتية. وان بلقًا من ذلل يتم 

و ص ص 2011الثقافيػػة و ومقػػوالت العولمػػة )علػػي عبػػدالرازؽ جلبػػي وىػػاني يمػػيس: 
40- 46) 

 
المواطنة و الهوية في ن اؽ المنظػور العػولمي: علػم اجتمػاع العولمػة وعولمػة علػم  -2

 االجتماع
ؿ  المنظػػػور العػػػولمي لػػػيس مػػػن قبيػػػل إسػػػالة الحبػػػر علػػػ  ورؽ البحػػػث الػػػراىن أف أتنػػػاو   

 وقضايا المواطنة والهوية  من مديل أوسع قليبًل مما يقتضيو التنظير المحدود.
يُنظر لموهـو العولمة باعتباره من المواىيم الحديثة ال نانة فكريًاو ليس فقط في مجاؿ  

االقتصاد أو الجوانن الماليةو لكن فػي جميػع مجػاالت العلػـو االجتماعيػةو وحتػ  فػي 
اليوميػػة للمػػواطنين العػػاديين . واألمػػر ال يقػػت عنػػد حػػدود الكلمػػة و لكػػن فيمػػا  الحيػػاة

يتعلق بال عار الُمعلن فالف موهـو العولمػة ىػو بالتأليػد األسػوأ ت بيًقػا و األقػل تحديػًداو 
األقل توهًما واأللثر  موًضػاو ولكػن علػ  المسػتوى السياسػي ىػو ألثػر المصػ لحات  

 (Gurutz Jauregui: 2013, p 124)السنوات األييرة لواءًة في 

وىناؾ ثبلثػة عناتػر   Marshall McLuhanن أ الموهـو عل  يد مارشاؿ مكلوىاف  
أساسػػػية تحػػػدد أبعػػػاد العولمػػػة ؛ األوؿ: يتعلػػػق بػػػالنمو المتسػػػارع لبلتصػػػاالت العالميػػػة 
والقػػدرة علػػ  االنتقػػاؿ لػػيس فقػػط  علػػ  مسػػتوى الرسػػا ل ولكػػن علػػ  مسػػتوى الب ػػر 

أي مكاف آلير. الُبعد الثاني للعولمة يتضمن االقتصاد العػالمي واألن ػ ة واألشياء من 
االقتصادية التي ُتمارس في أي مكاف وت ثر في لل مكػاف. وأييػًر  الُبعػد الثالػث الػ ي 
 البًػػا يُعتبػػر نتيجػػة للُبعػػدين األوليػػين و وىػػو الُمتجسػػد فػػي ثقافػػة عالميًػػة موحػػدة نسػػبًيا؛ 
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نتكلم نوس الللة ونت اطر نوس القػيم والمعػايير و نتقاسػم بحيث يتسن  لنا جميًعا أف 
أساس معرفي م ترؾو لما لو لنا سكاف نوس المجتمع و وومن ىنا يبدو الجميع علػ  

 ,Rodney Stark: 2001)يقين بأننا عما قرينو  سوؼ نحيا في قرية عالمية لبيػرة. 
pp. 510- 511)  
فػالف النظريػة  قػد أن ػأت ظرفًػا لونيًػا جديػًداو -لمػا تػ ىن بعػض اآلراء  –وإذا لانط العولمػة 

 Back االجتماعية السا دة في علم االجتماع والتي ارتب ط بما أطلق عليو باؾ 
؛ والتػي ت ػير إلػ  أف موضػوع علػم االجتمػاع وىدفػو Containerنظريػة الصػندوؽ 

  األمػة التػي تلللػط اآلف؛ ولػ لل لػم تعػد ىػ ه النظريػة –يتخندقا دايػل حػدود الدولػة 
لافيػػة لوهػػم ىػػػ ا الظػػرؼ الكػػػوني الجديػػد؛ ممػػػا دعػػ  الػػػبعض إلػػ  إعػػػبلف نهايػػة علػػػم 
 االجتماع لما نعرفوو ألنهم يسلموف بأف العولمة تمثل حقبة جديدة في تاري  الب رية. 
لقد حدثط تحوالت مواجأة وأتػبح العػالم أمػاـ منع ػت جديػد يصػوو الػبعض بمنع ػت 

 . ت تحديًا أماـ علم االجتماعو وضع ى ا المنعComplex Turnالتعقيد 
إف التليرات التػي ارتب ػط بالعولمػة يصػعن اإلحاطػة بهػاو ونحػن اآلف أمػاـ علػم اجتمػاع 

و ويحاوؿ أف يُنظػر بمنظػورات ومنهجيػة Beyond Societyيتخ   المجتمعات 
حيػػث تنتوػػي فكػػرة المجتمػػع  –جديػػدة لتقػػديم توسػػير لظػػواىر عصػػر مػػا بعػػد المجتمػػع 

 Technohybrideظػػواىر التهجػػين التكنولػػوجي  –لػػو حػػدود مكانيػػة  باعتبػػاره ليانًػػا
و ص 1999) السيد يسين:  Virtual Imagination  والسور االفتراضي والمتخيل

 (27 -23و ص 1999و و السيد يسن: 42
فػػي ىػػ ا السػػياؽ تبلػػورت منػػاىج وطػػرؽ بحثيػػة جديػػدة تم ػػًيا مػػع االىتمامػػات المتليػػرةو 

يةو لتتناسن مع دراسات الثقافةو وتبلورت نظريػات عديػدة مػن واألطر التصورية الحداث
 . D. Harveyأبرزىا نظرية أزمة الهوية عند ديويد ىارفي 
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إلػ  الزاويػة يجن النظر لعبلقة بين العولمة وبين الهوية والمواطنةو استعراض اولكن قبل 
يػػق بػػين المواىيميػػة ب ػػيء مػػن الدقػػة؛ حيػػث يعتقػػد "السػػيد يسػػين" أنػػو البػػد مػػن التور 

وىػػػي العمليػػػات الخاتػػػة بالعولمػػػةو مثػػػل االعتمػػػاد  Globalizationالعولمػػػة لظػػػاىرة 
 Globalismالمتبػػادؿ ووحػػدة األسػػواؽ الماليػػة والنقديػػةو وبػػين العولمػػة لأيػػديولوجيا 

وىػي طػرح مػ ىبي يػػاص ب" مبػدأ"و "قػيم"و "افتراضػػات"و "أوىػاـ"و "حقػا ق" ياتػػة 
  . (1)ةبالعولم

الحداثػػة أو الحداثػػة المتػأيرةو تبلػػورت تيػػارات نظريػة عديػػدةو ربمػػا  وفػي مرحلػػة مػػا بعػد 
ىػ ه التيػارات  تحديػدأفادت في تيا ة تصورنا للعبلقة بين المواطنة والعولمػة ويمكػن 

 فيما يلي:
حيث ي ػلل موهػـو  و Robertsonالتصور النظري ال ي قدمو رونالد روبرتسوف  -أ

مرلزيًا فػي ىػ ا التصػور؛ الػ ي وضًعا  Global Consciousnessالوعي الكوني 
ي ير إل  ضلط العالمو وعملية ترليز الوعي فػي العػالم لكػل؛ حيػث جعػل الػوعي 
الكػػوني العػػالم مػػن يػػبلؿ الوكػػر والعمػػل مكانًػػا واحػػًدا. ولقػػد قلبػػط العولمػػة نظػػاـ 
العػػالم وحولتػػو إلػػ  موضػػوع للتأمػػل فيػػو يجػػن علػػ  لػػل واحػػد منػػا أف يعػػرؼ ليػػت 

إلػػػػ  مػػػػأزؽ المعي ػػػػة   Reflexivelyاسػػػػي )تػػػػأملي( يسػػػػتجين علػػػػ  نحػػػػو انعك
 Worldالم ترلة في عالم واحػد؛ األمػر الػ ي يحػث علػ  ت ػكيل رؤى للعػالم 

Views متنافسػة. ويُوهػػم مػػن تصػػور روبرتسػػوف للعولمػػة اعتبارىػػا ترليػػًزا للػػوعي فػػي
العػػػػػالم لكػػػػػل؛ لنتيجػػػػػة لمػػػػػا تػػػػػاحن العولمػػػػػة مػػػػػن تحػػػػػوالت وتػػػػػدفق للمعرفػػػػػة 

حقػػوؽ اإلنسػػافو وانت ػػار الحرلػػات  مبػػادئقوميػػاتو وذيػػوع والمعلومػػات عبػػر ال
 االجتماعية التي تنتقد انتهالات ى ه الحقوؽو وتدافع عن حقوؽ المواطنة.

  العولمة والمواطنة في ضوء نظرية ثنا ية البنية عند جيدنز -ب
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أف العولمة ليسط للمػة ج ابػةو وىػي تعنػي أننػا نعػيف  A.Giddensأنتوني جيدنز يرى 
مػػن فهمهػػا  وفوال الراديكػػاليوف ي عػػالم واحػػدو وىػػي ثوريػػةو لػػم يػػتمكن المونػػدجميًعػػا فػػ

التػي تجمػػع بػين البنيػػة  -وفػي ضػػوء نظريػة ثنا يػػة البنيػة عنػد جيػػدنز. علػ  نحػو مناسػػن
 معالجة جديدة للوعلو والمعن و والصيا ة البنا يػة للحيػاة االجتماعيػة. ت رحوالوعلو و 

مواطنة عبارة عن مكانة قانونية تُبن  عل  مجموعػة و من يبلؿ العبلقة الجدليةو فالف ال
حقػػػػوؽ والتزامػػػػاتو ومػػػػا يقربهػػػػا مػػػػن موهػػػػـو البنيػػػػة أو النسػػػػقو وأف العولمػػػػة عمليػػػػات 

عبػػػارة عػػػن ممارسػػػات يُعػػػاد  -لبنيػػػة  –وتحػػػوالت؛ وىكػػػ ا يمكػػػن القػػػوؿ إف المواطنػػػة 
 إنتاجها من يبلؿ العولمة والعكس بالعكس. 

 سار المجاؿ العاـ عند ىابرماساستعمار الحياة اليومية وانح - ج
التػػي  Communicative Actionيتنػػاوؿ ىابرمػػاس فػػي نظريتػػو عػػن الوعػػل االتصػػالي 

؛ Public Sphereتجمع بين النسق وعالم الحيػاة اليوميػةو موهػـو المجػاؿ العػاـ 
والػػػ ي ي ػػػير إلػػػ  حيػػػز حقيقػػػي أو افتراضػػػي؛ حيػػػث يلتقػػػي األفػػػراد بمػػػا لػػػديهم مػػػن 

 ق ة القضايا الم ترلة للوتوؿ إل  ىدؼ م ترؾ.اىتمامات شخصية لمنا
وي لد ىابرماس عل  أف ت وير مجاؿ عاـ مسػتقل يػارج إطػار الدولػةو يُعتبػر مثابػة شػرط 
مسػػػبق لم ػػػارلة المػػػواطن. ويصػػػبح األفػػػراد جػػػزًءا مػػػن تجمػػػع سياسػػػي أوسػػػع لتحقيػػػق 

 )علػػي عبػػد الػػرازؽ جلبػػي وىػػاني يمػػيس: Active Citizenshipالمواطنػػة الوعالػػة 
 (98 -94و ص ص 2011
فػػي عصػػر العولمػػة حػػدث تحػػوؿ جديػػد حيػػث بػػدأت تظهػػر إرىاتػػات ل ػػكل  وىكػػ ا

توازيًػػا مػػع التحػػوالت التاريخيػػة التػػي ق عهػػا موهػػـو المواطنػػةو حتػػ  و جديػػد للمواطنػػة. 
وتػػػولو إلػػػ  عصػػػر العولمػػػةو وقعػػػط تحػػػوالت موازيػػػة علػػػ  تػػػعيد اإلطػػػار االجتمػػػاعي 

شػػهد مجتمػػع الحداثػػة حرلػػات مقاومػػة لثيػػرة قادتهػػا والسياسػػي لمتليػػر المواطنػػة. وقػػد 
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 74و ص 2013)علي ليلػة: فاات اجتماعية عديدة للحصوؿ علػ  المواطنػة الكاملػة.
- 75) 
الخ وة األول  ىي الديموقراطية الت ارلية؛ وى ا يعنػي السػماح للمػواطنيين بالم ػارلة  

قبػػل تلػػل اللحظػػةو  وياتػػة فػػي تػػنع القػػرار فػػي الوقػػط الػػ ي يػػتم فيػػو اتخػػاذ القػػرارو 
والخ ػوة الثانيػةو التػي ىػي . عندما يتم إعداد القرار مػن يػبلؿ الم البػة والحػوار البنػاء

الديمقراطيػػػة التداوليػػػةو حيػػػث يلعػػػن  يفػػػي الواقػػػع قريبػػػة جػػػدا فػػػي متنػػػاوؿ اليػػػدو ىػػػ
والػػػتعلم مػػػن بعضػػػهم الػػػبعضو   المواطنػػػوف دورا بنػػػاء فػػػي تػػػيا ة شػػػروط النقػػػاش العػػػاـ

سػتخدموف وي ػح وف العقػل النقػدي مػن و يهمهػم للعػالم واقتنػاعهموت كيل قيمهم وف
يبلؿ مسار التواعل مع الم ارلين اآليرين فػي المناق ػة العامػةو فػي يػط مباشػر مػن 

الكتػػػاب المعاتػػػرين يتتبعػػػوف العػػػودة إلػػػ  جػػػوف  حيػػػث  االتجػػػاه التقليػػػدي الولسػػػوي؛ 
  (Gurutz Jauregui: 2013, p 148)ديوي

حداثػػة يقػػع نضػػاؿ جديػػد للحصػػوؿ علػػ  حقػػوؽ إنسػػانية عامػػة قػػد فػػي مجتمػػع مػػا بعػػد ال
للحصػوؿ الجماعػات تتناقض مع حقوؽ اجتماعية وثقافية مستقرة. حيث تسػع  بعػض 

عليها استناًدا إل  ال رعية اإلنسانيةو وفي ظل ما أتبح يُعرؼ بحقػوؽ اإلنسػاف ولػيس 
 (75و ص 2013ع )علي ليلة: حقوؽ الجماعة أو المجتم

الثقػػافي للعولمػػة واضػػًحا وبػػارزًاو قياًسػػا إلػػ  األبعػػاد االقتصػػادية والسياسػػية.  يبػػدو البعػػد
والعين المحللة ترتد ايتبلؼ الباحثين فيما بين وجهتي نظر متناقضتين حػوؿ العبلقػة 

إلػ  تولػد  تاألول : وتقع عل  متصل يبدأ من اعتبار العولمػة أد بين العولمة والثقافة. 
و تعيػػد بعػػث الهويػػات اإلثنيػػة والدينيػػةو وىػػو مػػا نجػػده لػػدى ردود أفعػػاؿ ثقافيػػة معالسػػة

فػػي حديثػػو عػػن التػػوترات بػػين القػػوى المحليػػة وقػػوى  B. Barberبينيػػامين بػػاربر 
تنبػػ ه بمسػػتقبل لػػن يتحػػدد مػػن  فػػي Huntingtonالعولمػػة.و وتػػمويل ىنتنجتػػوف 
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 يػػػػبلؿ الػػػػنظم االجتماعيػػػػةو لمػػػػا لػػػػاف الحػػػػاؿ إبػػػػاف الحػػػػرب البػػػػاردةو بػػػػل عبػػػػر تػػػػراع
 Global Cultureالحضارات وينتهي بصعوبة الحديث عن ثقافة لونية 

أف  علػ  اعتبػػارتػ ىن وجهػة النظػر الثانيػة إلػ  أف الثقافػة لػن تولػط مػن شػباؾ العولمػةو 
الموػػػاىيم والقػػػيم التػػػي أيػػػ ت ت وػػػو علػػػ  سػػػ ح الحيػػػاة االقتصػػػادية نتيجػػػة لعمليػػػات 

د )محمػد ا يخػدـ عمليًػا ىػ ه المقاتػالعولمةو البد أف تقـو بت كيل قيمهػا الثقافيػة بمػ
 (125 -124و ص ص 2009حافظ دياب: 

 الهوية في ن اؽ الدراسات الثقافية  -3
و Cultural Criticismقضػية ر يسػية فػي الدراسػات الثقافيػة  وتعد قضية الهوية

تػػدرس السػػياقات التػػي يقػػـو األفػػراد والجماعػػات دايلهػػا بتكػػوين ىويػػاتهم أو باعتبارىػػا 
 م والتعبير عنها وحمايتها.فهمهم ل واته

تعتمػػد الدراسػػات الثقافيػػة اعتمػػاًدا شػػديًدا علػػ  تلػػل االتجاىػػات الوكريػػة فػػي معالجػػة 
ة )أنػػدرو إدجػػار قضػػية الهويػػةو التػػي تت ػػكل فيمػػا يسػػم  بالتصػػورات التقليديػػة للهويػػ

 (701و ص 2009وبيتر سيد جويل: 
أوايػر القػرف الع ػرينو  مجاؿ بحثي متعدد التخصصات فػيلالدراسات الثقافية  ن أت 

ورلز عل  دراسة الثقافة الحداثية وما بعدىاو وفهم الثقافة بوتوها المعاني والتصورات 
و ص 2012ت )تػيم إدواردز: والرموز والهويات وجميعها مرتب ة بالمواضع والممارسػا

8 ). 
 مص لح الدراسات الثقافية ليس مص لًحا جديًداو حيث شرع مرلػز الدراسػات الثقافيػة

فػػي ن ػػر  – 1971فػػي عػػاـ    Birminghamالمعاتػػرة بجامعػػة برمنجهػػاـ 
 Working Papers inتػػػحيوة أوراؽ عمػػػل فػػػي الدراسػػػات الثقافيػػػة 

Cultural Studies و تناولػػػػط وسػػػػا ل اإلعػػػػبلـMedia  والثقافػػػػة ال ػػػػعبية
Popular Culture الورعيػػػةو والثقافػػػات Sub Culture و والمسػػػا ل
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ة )آرثػػػػر و وموضػػػوعات أيػػػػرى متنوعػػػIdeological mattersاأليديولوجيػػػة 
 . (31و ص 2003أيزابرجر: 

تػػػػ ىن جانيػػػػط وولػػػػت إلػػػػ  أف "الدراسػػػػات الثقافيػػػػةو فػػػػي أفضػػػػل حاالتهػػػػا ليسػػػػط إال 
دراسػات سوسػيولوجية". وفػػي الوقػط نوسػػوو تػرى أف دراسػػة الثقافػة دايػػل ميػداف علػػم 

ألييرة علػ  أيػدي علمػاء االجتماعو قد اتسعط اتساًعا ضخًما في السنوات الع رين ا
" ) تػػيم إدواردز: اجتمػػاع الثقافػػةو والػػ ين يصػػووف أنوسػػهم "بعلمػػاء االجتمػػاع الثقػػافيين

 .(9و ص 2012
اىتمط الت ورات الحديثة في النظرية االجتماعيةو والمرتب ة بالبنيويةو وما بعػد البنيويػة  

نػط إسػهاماتها فػي ىػ ا بالللة والتصػورات اىتماًمػا أوسػع ممػا لػاف معروفًػا مػن قبػلو ولا
الصػػدد مكملػػة ومدعمػػة التجػػاه التواعليػػة الرمزيػػة فػػي دراسػػة الهويػػة. ولكػػن المبلحػػظ 
عل  أية حاؿ أف البنيوية وما بعد البنيوية لانتا ألثر تأليػًدا علػ  الػدور التكػويني وعلػ  
التػػأثير العميػػق لكػػل مػػن الللػػة والتصػػورات فػػي ت ػػكيل الهويػػة. وتسػػتند آراء أتػػحاب 

ويػػػة ومػػػا بعػػػد البنيويػػػة علػػػ  آراء وتوجهػػػات عػػػالم الللػػػة السويسػػػري فردينػػػاف دي البني
  .سوسير

  است اع الويلسوؼ الورنسي مي يل فولوه أف ي ػور آراء سوسػير. فضػبًل عػن ىػ ا
اسػػت اع فولػػوه أف يضػػيت إلػػ  التحلػػيبلت الحديثػػة للهويػػة عنصػػًرا جديػػًداو أتػػبح 

نملػػل ىويػػات  -لػػأفراد  –أننػػا يحتػػل أىميػػة ياتػػة. ومػػ داه إتػػرار فولػػوه علػػ  
متعددةو وليس ىوية واحدة فقط. وىناؾ بعداف أساسياف له ا التأليد مػن جانػن 
فولػػوه. البعػػد األوؿو أف أنػػواع الخ ػػاب المختلوػػة تخلػػق أوضػػاًعا معينػػةو  البًػػا مػػا 

البعػػد الثػػاني المهػػم فػػي .  تكػػوف متنوعػػةو لكػػل مػػن الواعػػل والهويػػة علػػ  السػػواء
والمرتب ػػة  -أف الهويػػات المتعػػددة التػػي نجمػػع بينهػػا فػػي ذاتنػػاىػػو  تحليػػل فولػػوه
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تػرتبط ىػي نوسػها بأبنيػة ىويػة ألبػر وأشػمل.  –بعدد مػن الممارسػات االجتماعيػة 
ومػػػن األبنيػػػة التػػػي ي ػػػار إليهػػػا فػػػي ىػػػ ا الصػػػدد عػػػادة نػػػ لر: ال بقػػػةو واإلثنيػػػةو 

مػن المهػم أف  )الجندر(و والهوية الجنسػية. وإف لػافاالجتماعيو"العرؽ"و والنوع 
نبلحظ أف تلل الهويات المختلوة ليسط في الحقيقة منوصلة عن بعضها البعض 

 تماـ االنوصاؿو ولكنها تتواعل مع بعضها البعض. 
بنػػػاء علػػػ  ذلػػػل ال يمكننػػػا أف نعثػػػر علػػػ  معنػػػ  واضػػػح لمصػػػ لح الهويػػػة دايػػػل علػػػم 

الػػ ات  االجتمػػاع الحػػديث. حيػػث يسػػتخدـ ب ػػكل عػػاـ وفضػػاضو تبًعػػا لمعنػػ  موهػػـو
عنػػد الباحػػثو وتبًعػػا لم ػػاعره وأفكػػاره حػػوؿ ذاتػػوو مثلمػػا الحػػاؿ فػػي مصػػ لحي "ىويػػة 
النػػوع" و"الهويػػة ال بقيػػة". لػػ ا يػػرى الػػبعض أف ىويتنػػا تعػػد نتاًجػػا للتوقعػػات المرتب ػػة 

أف  -تبًعػػا لػػ لل –بػػاألدوار االجتماعيػػة التػػي ن ػػللهاو ونسػػتدمجهاو األمػػر الػػ ي يعنػػي 
ية التن اة االجتماعية. فػي مقابػل ذلػل يػرى الػبعض اآليػر أننػا الهوية تت كل عبر عمل

نصوغ ذواتنا ب ػكل ألثػر فاعليػة مػن يػبلؿ المػواد التػي تقػدـ لنػا أثنػاء عمليػة التن ػاة 
االجتماعيػػػةو أو عبػػػر األدوار المختلوػػػة التػػػي ن ديهػػػا. لكننػػػا نجػػػد أف لتػػػاب جوفمػػػاف: 

بػػال رؽ المعقػػدة التػػي نقػػدـ بهػػا "تصػػوير الػػ ات فػػي الحيػػاة اليوميػػة" الػػ ي اىػػتم فيػػو 
أنوسنا للنػاسو والعمليػة التػي يمكػن أف ن لػق عليهػا "إدارة الػ ات" أثػار قضػية حاسػمة 

أو ال نملػل  –استعصط عل  الحل لدى لػل التيػارات وىػي: قضػية مػا إذا لنػا نملػل 
ا ىوية أو ذاتًا أتلية )حقيقيػة( تكمػن وراء تلػل األقنعػة المتعػددة التػي نقػدـ بهػا أنوسػن

و و 438 -433و ص ص 2011)جػػػػػوف سػػػػػكوت وجػػػػػوردف مارشػػػػػاؿ:  (2)نلآليػػػػػري
 .(15 -13و ص ص  2012حسن حنوي: 
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 رابًعا: التراث البحثي حوؿ قضايا حقوؽ اإلنساف والمواطنة والهوية 
يمكن القراءة في التراث البحثػي الُمتعلػق بموضػوع البحػث الػراىن وقضػاياه و وتصػنيت 

  ا التراث في أربعة محاور ىي: ما تم االطبلع عليو من ى
    المحور األوؿ: حقوؽ اإلنساف بين التأتيل النظري والممارسة الواقعية 

 حقػػوؽ اإلنسػػاف و ىػػ ا المحػػور أبػػرز الدراسػػات والكتابػػات التػػي تناولػػط موضػػوع ي ػػرح
ووضػػع األقليػػػات وحقوقهػػػاو والعولمػػػة و   الػػػوعي الثقػػافيفػػػي ارتباطػػو بقضػػػايا  المواطنػػة
  ير.وقبوؿ اآل

نحاوؿ في البداية أف نن لق من دا رة التحديد )التأتيل( النظري لحقوؽ اإلنساف؛ وفي 
ى ا السػياؽ نقػرأ فػي الخلويػة الولسػوية لحقػوؽ اإلنسػاف؛ مػن الزاويػة النظريػة المجػردة 

فيمػػا يتعلػػق بحقػػوؽ اإلنسػػاف(و فػػالف البياػػة النظريػػة المباشػػرة التػػي ن ػػأت  –)الولسػػوية( 
 ؽ اإلنساف ىي نظرية الحق . فيها إشكالية حقو 

لقد لانط ن أة حقوؽ اإلنساف و سواء عل  المستوى العملي عنػد اإلعػبلف عػن حقػوؽ 
و أو عل  المستوى الولسويو 1791و وديباجة دستور 1789اإلنساف والمواطن سنة 

فػػػي أتػػػلها ن ػػػأة إشػػػكالية. منػػػ  اإلعػػػبلف نوسػػػو نجػػػد اإلشػػػكاؿ ال ػػػهير بػػػين "حقػػػوؽ 
ؽ المواطن".  وىنا تُثار التساؤالت : ىل ى ه العبلقة اإلضافية بػين اإلنساف"و و "حقو 

اإلنسػػاف والمػػواطن تعنػػي أف حػػق اإلنسػػاف يوجػػد ُمتضػػمًنا دايػػل المػػواطنو أـ أف حػػق 
المػواطن ىػػو الػ ي يوجػػد داؿ اإلنسػاف؟ بعبػػارة أيػرىو ىػػل اإلنسػانية ىػػي التػي ت ػػكل 

نسػانية مضػمونها الحقػوقي؟ ) محمػد معيار المواطنةو أـ أف المواطنة ىي التي تع ي اإل
 (34 -19و ص ص 2014المصباحي : 

وعلػػ  المسػػتوى الػػواقعي .. نسػػتعرض دراسػػة حػػوؿ المنظمػػات  يػػر الحكوميػػة وحقػػوؽ 
اإلنسػاف و وتػػدور ىػ ه الدراسػػة حػوؿ تحليػػل منظمتػي العوػػو الدوليػة و وىيومػػاف رايػػتس 
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ن حقػػػوؽ اإلنسػػػاف ووتػػػفو لمنظمتػػػين  يػػػر حكػػػوميتين تعمػػػبلف فػػػي مجػػػاؿ الػػػدفاع عػػػ
ومراقبة وتتبع أوضػاعها فػي مختلػت دوؿ العػالمو بهػدؼ تحديػد اآلليػات التػي تسػتعين 
بهػػا المنظمتػػاف فػػي القيػػاـ بػػدورىما المن ػػود و ولػػ لل اسػػتخبلص القيػػود والصػػعوبات 

 التي تعترض عمل المنظمتين.
ت ػورًا  وتن لق الدراسة من فكرة أساسية م داىا أف حقػوؽ اإلنسػاف وحرياتػو قػد شػهدت

جوىريًػػػاو فلػػػم تعػػػد مجػػػرد مسػػػألة دايليػػػة تخػػػص العبلقػػػة بػػػين الدولػػػة ورعاياىػػػا وإنمػػػا 
أضػػحط مسػػألة تهػػم الجماعػػة الدوليػػة بأسػػرىا. وأتػػبحط أجهػػزة مثػػل مجلػػس األمػػن 
الدولي والمحكمة الجنا ية الدولية و لها حق التديل لدى الدوؿ المعنية لحملها علػ  

و ص ص 2014ة لئلنسػػػػػاف. )ىالػػػػػة الهبللػػػػػي: احتػػػػػراـ الحقػػػػػوؽ والحريػػػػػات األساسػػػػػي
609- 674) 
 المحور الثاني:  المواطنة  وقضايا الواقع 

فػػي إطػػار تقػػديم مػػديل نظػػري حػػوؿ المواطنػػة والمسػػاولية االجتماعيػػة يقػػدـ أحمػػد زايػػد 
تعريًوػػا للمواطنػػة بوتػػوها الهويػػة القانونيػػة التػػي تحػػدد وضػػع األفػػراد ومكػػانتهم دايػػػل 

وفػػي ضػػوء ذلػػل تُعتبػػر حقػػوؽ المواطنػػة حقوقًػػا عامػػة تػػنعكس فػػي الجماعػػة السياسػػية . 
قوانين المجتمع وت ريعاتو وتُنو  عل  لل المواطنين بقدر لبير من المساواة . ويحكػم 

 Universalistic Rulesتحقيػق ىػ ه الحقػوؽ معػايير عامػة أو قواعػد عموميػة 
 لثقافات الورعية .تن بق عل  لل أعضاء المجتمعو بصرؼ النظر عن النوع والجنس وا

ويسػػتعرض الم لػػت التصػػنيوات التػػي طرحهػػا البػػاحثوف لتحديػػد أنمػػاط المواطنػػةو ومنهػػا 
والػػػ ي ي ػػػرح سػػػتة أنمػػػاط  Thomas Janoskiتصػػػنيت تومػػػاس جانوسػػػكي 

تك ػػػت عػػػن درجػػػة االنخػػػراط فػػػي الحيػػػاة أو درجػػػة االنسػػػحاب منهػػػا وىػػػي: المػػػواطن 
ن )المختلػػػت(و المػػػواطن االمنهػػػازيو التضػػػامني و المػػػواطن الن ػػػطو المػػػواطن المتبػػػاي

 المواطن الهام يو المواطن القدري . 
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وينػػاقف الم لػػت التػػي تكػػبح إرادة المجتمػػع وتمنعػػو مػػن االن ػػبلؽ نحػػو تحقيػػق مجتمػػع 
م سػػس علػػ  مواطنػػة حقيقيػػة ومسػػاولية اجتماعيػػة حقيقيػػة ؛ و فػػي ضػػوء ذلػػل ي ػػرح 

ر العػػػاـ وشػػػوافيتوو حجػػػم بعػػػض القضػػػايا المرتب ػػػة بهػػػ ه الكػػػوابح مثػػػل وضػػػوح اإلطػػػا
االستبعاد االجتماعي و لواءة الدولة فػي إدارة المجتمػعو الثقافػة المدنيػة )أحمػد زايػد: 

 (44 -17: ص ص 2010
 أحمػػد مجػػدي حجػػازي ين لػػق  المواطنػػة بػػين الػػوعي الثقػػافي والمعػػايير العالميػػةوحػػوؿ   

ت بيقػػات أف حقػػوؽ اإلنسػػاف ليسػػط شػػعارات بػػل ىػػي ممارسػػات و  مػػ داه مػػن افتػػراض
تحتاج إل  الدعم الموضوعي حت  تتأتل في ثقافة الب ر لتسترجع الحق ال بيعػي فػي 

  الكرامة اإلنسانية.
ولقػػد أثبتػػط األحػػداث الواقعيػػة أف اإلعػػبلف عػػن شػػعارات براقػػة مثػػل الحريػػة السياسػػية 
والحولمػػة وحكػػم ال ػػعن و يرىػػا مػػن مصػػ لحات العصػػر "العػػولمي" دوف أف يقابلهػػا 

جماىيري بأسالين ممارساتهاو تو ل علػ  الصػعيد الػواقعي بػل تػ دي إلػ   ثقافة ووعي
توريػ  تلػػل ال ػػعارات مػن مضػػامينها اإليجابيػػة ممػا يحػػدث يلػػبل فػي الثقػػة بػػين الدولػػة 

 والجماىير. 
إذ أف  ؛وي لد البحث عل  ضرورة األي  بموهػـو الموطنػة ت بيًقػا فعليًػا لحقػوؽ اإلنسػاف

ضمنًيا إلػ  شػعور األفػراد بػالوالء واالنتمػاءو والمواطنػة ىػي األي  بمبدأ المواطنة ي ير 
روح الديموقراطيػػة وأساسػػها ىػػو الم ػػارلة فػػي الحكػػم والمسػػاواة بػػين الب ػػر وىػػو مػػا 
تضػمنو اإلعػػبلف العػػالمي لحقػوؽ اإلنسػػاف حػػين ألػد علػػ  م ػػارلة المػواطن فػػي عمليػػة 

( 20(و المادة )19) المادة تنع السياسات العامة من يبلؿ ثبلث مواد أساسية ىي:
مجػػػػرد  طوينتهػػػػي الم لػػػػت بالتأليػػػػد علػػػػ  أف حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف ليسػػػػ(  21و المػػػػادة )
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مجموعػة مػن القواعػد والمواثيػق واألوضػاع االقتصػػادية والسياسػيةو وإنمػا ىػي فػوؽ لػػل 
 (120 -107و ص ص  2009) أحمد مجدي حجازي:  شيء "ثقافة"

ُيصور لنا علػي ليلػة التحػوالت  والمواطنة تصور العبلقة بين العولمة وفي محاولة لتصور 
مارسػػػات فػػػي ضػػػوء العولمػػػة؛ فقػػػد رتػػػد مفػػػي المواطنػػػة علػػػ  مسػػػتوى التصػػػورات وال

البػػػػاحثوف ىػػػػ ه التحػػػػوالت وحصػػػػروىا فػػػػي الموهػػػػـو التقليػػػػديو والموهػػػػـو الحػػػػديثو 
والموهػػـو المعاتػػر للمواطنػػة لمػػا تتبعػػوا عوامػػل ىػػ ه التحػػوالت ونتا جهػػا علػػ  الحيػػاة 

تعػددت وتباينػط حيػث لم يعد موهـو المواطنة قابًعا عند التصػور التقليػدي لػو  .اليومية
عوامػػل التحػػوؿ فػػي موهػػـو المواطنػػة؛ بػػين التليػػرات الديموجرافيػػة المتزايػػدةو واالتجػػاه 
نحػػػو عػػػدـ المرلزيػػػةو ويصخصػػػة الػػػدعمو وزيػػػادة حجػػػم الهجػػػرات الدوليػػػةو والػػػوعي 

 –األمػػػة(و وت ػػػرذـ ) الدولػػػػة  –)الدولػػػة السياسػػػي المتزايػػػد بػػػالوروؽ الثقافيػػػة دايػػػػل 
العولمػػة دورًا حاسػػًما فػػي تأليػػد ىػػ ه التحػػوالتو وظهػػرت فػػي األفػػق  لعبػػطاألمػػة(و و 

ترتن عل  ى ه التحوالت فػي موهػـو المواطنػةو ظهػور وقد تعبيرات المواطنة العالمية. 
و والمواطنػة أشكاؿ متعددة للمواطنة أىمها؛ المواطنة متعددة الهويةو والمواطنػة الوعالػة

 (127 -98و ص ص 2011)علي عبد الرازؽ جلبي وىاني يميس:  الم ارلة
 وفي دراسة  حوؿ المواطنة واالنتماء بين النظرية والت بيق:  التجربة الماليزية نموذًجا

ينػاقف مجػدي حجػازي موهػـو المواطنػة  بوتػػوو مقػوالت فكريػة تحتػاج إلػ  تعػديل فػػي 
تػي تتخػ ىا الػدوؿ مػن أجػل توعيػل قضػايا االنتمػاء ممارسة سياسػات حقػوؽ اإلنسػاف ال

 لدى أبنا ها.
بػرزت مػن يػبلؿ التػراث  -وان بلقًا من تلل المقولة وما يتعلق بهػا مػن مقػوالت أيػرى 

تبحػث ىػ ه الدراسػة فػي نمػوذج واقعػيو تنمػوي ارتكػز علػ  ترسػي   -النظري والبحثي
مػػن  –مػػوذج المػػاليزي" وىػػو الن –المواطنػػة فػػي ظػػروؼ محػػددةو ويتميػػز ىػػ ا النمػػوذج 
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تعدد عرقي. واست اع بوضل سياساتو أف يصهر جماعاتو العرقية في نسيج واحد شكل 
 قوة تنموية تحتاج إل  دراسة وتحليل.

استعرضػػط الدراسػػة العرقيػػػات المتعػػددة دايػػػل المجتمػػع المػػاليزي؛ حيػػػث يتمػػايز إلػػػ  
دو باإلضػافة إلػ  عػدد ثبلث مجموعات عرقيػة لبيػرةو ىػي المػااليوو والصػينيينو والهنػو 

مػػػن المجموعػػػات الثانويػػػة الصػػػليرة. ثػػػم عالجػػػط عوامػػػل وأسػػػباب األزمػػػة العرقيػػػة فػػػي 
المجتمع الماليزيو وأىم االستراتيجيات التي وضػعتها الحكومػات الماليزيػة نحػو إدارة 

 ( 54 -19و ص ص 2010مجتمع متعدد األعراؽ )أحمد مجدي حجازي: 
بلع رأي  عينة من نخبػة المجتمػع المصػري حػوؿ وفي سياؽ ى ا المحور نعرض الست 

يهػػدؼ ىػػ ا االسػػت بلع إلػػ  التعػػرؼ علػػ     المواطنػػة والتحػػوؿ الػػديمقراطي فػػي مصػػر
رأي عينػػة مػػن النخبػػة فػػي قضػػية "المواطنػػة"و بأبعادىػػا المختلوػػةو القانونيػػةو والسياسػػيةو 

بلح والتحػوؿ واالجتماعيةو والثقافية وذلل من حيث تأثيرىا عل  مستقبل عملية اإلتػ
الػػديمقراطي وتأثرىػػػا بػػػو. مػػػن أبػػػرز النتػػػا ج التػػػي ل ػػػت عنهػػػا ىػػػ ا االسػػػت بلع ىػػػي أف 

% تقريبًػػا إلػػ  إدراؾ "موهػػـو 70تميػػل بنسػػبة  -فػػي حػػدود العينػػة –النخبػػة المصػػرية 
المواطنة" من مديل دستوري / قانوني؛ لػيس ىػ ا فحسػنو وإنمػا تحكػم ىػ ه النخبػة 

وعليػػة للمواطنػػة فػػي ضػػوء ىػػ ا المػػديل نوسػػوو ومػػن ثػػم أيًضػػا علػػ  واقػػع الممارسػػات ال
ت لد عل  وجود فجوة بين ما ينص عليو الدستور والقانوف من جهةو وما ي هده الواقع 

 من جهة أيرى.
يمكن القوؿ إف نتا ج ى ا االست بلع قد ألدت في مجملهػا علػ  ضػعت وعػي النخبػة 

وألػدت أيًضػا علػ  أف الم شػر  المصرية بالمواطنةو والخلط بينها وبػين موػاىيم أيػرى.
الر يسػي للتحػوؿ الػديمقراطي واإلتػبلح السياسػي بداللػة المواطنػة فػي رأي العينػة ىػػو 

 (2009)طارؽ الب ري:  تداوؿ السل ة
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إلػ  تعريػت موهػـو  التربية من أجػل المواطنػة وفيما يتعلق بالُبعد التربوي و يهدؼ بحث 
ناتهػاو وأبػرز الم ػكبلت التػي تواجػو ىػ ا المواطنةو وتحديد مستوياتها وعناترىا ومكو 

و وتحديد وظا ت الم سسات التربوية للرس ى ا الموهػـو فػي نوػوس األجيػاؿو  الموهـو
وأسالين التنسيق بين تلل الم سسات من أجل توحيد الجهػود لتعزيػز تربيػة المواطنػةو 

ىناؾ يرى البحث أف  وي مل ذلل : األسرةو المسجدو الكنيسةو المدرسةو والجامعة.
عوامػػل أدت إلػػ  تزايػػد االىتمػػاـ بالمواطنػػة منهػػا : ظهػػور الدولػػة الوطنيػػةو وبػػروز النظػػاـ 
أحادي الق بية بأىدافو وفلسوتوو وال ي يُ لق عليػو مصػ لح "العولمػة"و بكػل تجلياتػو 

 وآثاره السياسية واالقتصادية والثقافية.
لقضػػػايا التػػػي أثارىػػػا . اتبػػػع الباحػػػث ىنػػػا المػػػنهج الوتػػػوي التحليلػػػيو ولػػػاف مػػػن أىػػػم ا

لتحديد مستويات المواطنةو وذلل لمسػاعدة العػاملين  Bankالتصنيت ال ي وضعو 
بمجػػػػػاؿ تعلػػػػػيم المواطنػػػػػة. وىػػػػػ ه المسػػػػػتويات ىػػػػػي: المواطنػػػػػة القانونيػػػػػةو المواطنػػػػػة 

وضػػػػح البحػػػػث مجػػػػاالت ألمػػػػا  المحػػػػدودةو المواطنػػػػة الن ػػػػ ةو المواطنػػػػة االنتقاليػػػػة.
المػػػدنيو والمجػػػاؿ السياسػػػيو والمجػػػاؿ االجتمػػػاعي/  المواطنػػػة المتمثلػػػة فػػػي المجػػػاؿ

االقتصاديو المجاؿ الثقافي. ومن الم كبلت واألزمػات التػي تواجػو توعيػل المواطنػة؛ 
الجهل بالمعرفة والعمليات المدنيةو اال تراب عن مجػاؿ السياسػة والمجتمػع المػدنيو 

 -89و ص ص 2013 ) محمد زيػن العابػدين: والبلمباالة بقيم الديمقراطية والمواطنة
126). 

وإذا حاولنا إلقاء الضوء حوؿ المواطنػة واألقليػات فػي المجتمػع المصػري نلتقػي بػثبلث 
)حنػاف محمػد  المواطنػة والبػدو: قبا ػل أوالد علػي نموذًجػا دراساتو األول  تدور حوؿ

ر في مص ( و والثانية تتناوؿ أوضاع األقباط والبها يينو ومواطني النوبة 2013حافظ: 
( و أمػػا الدراسػػة الثالثػػة فهػػي ترلػػز 126 -121و ص ص 2009اف أبػػو سػػكين: )حنػػ

 (. 2008ب كل ياص عل  األقباط والخصوتية الثقافية )سمير مرقس : 
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علػػ  قضػػية المواطنػػػة والبػػدوو وىػػي مػػن القضػػايا وثيقػػة الصػػػلة  الدراسػػة األولػػ   رلػػزت
روبولػػوجي والمػػػنهج بموضػػوع الهويػػة واالنتمػػػاء. واعتمػػدت الدراسػػػة علػػ  المػػػنهج األنث

المقارفو حيث تم ت بيق ى ه الدراسة عل  قبا ل "أوالد علي" القاطنة في قرية جزايػةو 
بمحافظػػة الجيػػزة. ومقارنتهػػا بقبا ػػل "أوالد علػػي" بقريػػة رأس الحكمػػة بمحافظػػة مرسػػ  
م روح. وقد توتلط ى ه الدراسة إل  عدة نتا ج من أىمها: أنو ال يمكن الوصل بػين 

طنػػة وواجباتهػػاو ولكػػن ينبلػػي مراعػػاة أنػػو مػػن الصػػعوبة الم البػػة بالواجبػػاتو حقػوؽ الموا
دوف الوفػػاء بػػالحقوؽ )االجتماعيػػةو واالقتصػػاديةو والسياسػػية( فػػي ضػػوء رسػػوخ ال ػػابع 
المرلػػزي للدولػػة فػػي أذىػػاف أفػػراد المجتمػػع المصػػري علػػ  ايػػتبلؼ انتمػػاءاتهم علػػ  

ا المجتمع. لما توتلط الدراسػة إلػ  الر م من التحوالت المجتمعية التي ي هدىا ى 
أف مسػػتقبل عبلقػػة أفػػراد قبا ػػل أوالد علػػي بموهػػـو المواطنػػة مرىػػوف بممارسػػات الدولػػة 
تجػػاه حقػػوؽ وواجبػػات المواطنػػة مػػع الترليػػز علػػ  فاػػة ال ػػبابو لظهػػور بػػوادر تػػأثيرىم 

 الواضح عل  جماعات ى ه القبا ل. 
 .اطو البها يوفو ومواطني النوبةأوضاع األقبأما الدراسة الثانية فيرتد لنا 

تختلػػت تقػػديرات عػػدد األقبػػاط بػػين الجهػػات الرسػػمية وتقػػديرات  باألقبػػاطوفيمػػا يتعلػػق 
اط فػػي مصػػػر يثيػػػر إشػػػكاليةو فبينمػػا تقػػػوؿ المصػػػادر القب يػػػة أف بػػػالكنيسػػةو فعػػػدد األق

% من تعداد السكاف وتقوؿ مصادر الحكومة المصرية أف نسبتهم 15نسبتهم حوالي 
 %. وت مل ى ه النسبة األقباط األرثوذلس والكاثوليل والبروتستانط. 10عدى ال تت

يسػتعرض ىػ ا . وفػي ضػوء ذلػل يحدد الباحث أسباب تزايد االىتمػاـ بػالملت القب ػي 
واجػو عػدد مػن  أمػا م ػكلة البهػا يين ؛ فقػد  البحث رؤى الدوا ر المسيحية للمواطنة.

وعقبات في الحصوؿ عل  أي وثػا ق ثبوتيػة  سبلـ تعوباتاإلالبها ييين والمرتدين عن 
ثبػػػات ديػػػانتهم  إرسػػػمية بسػػػبن امتنػػػاع مصػػػلحة األحػػػواؿ المدنيػػػة ووزارة الدايليػػػة عػػػن 
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فػػي ملوػػات المصػػلحةو فمػػا لػػاف مػػن سػػبيل سػػوى اللجػػوء إلػػ  قضػػاء مجلػػس  لبهػػا يين
اسػػػػتخراج ب اقػػػػة  1960لسػػػػنة  260أوجػػػػن قػػػػانوف األحػػػػواؿ المدنيػػػػة رقػػػػم  الدولػػػة.

واجػن  مصػري يبػين فيهػا اسػمو ودينػو. وبػالر م مػن تػدور حكػم نهػا يشخصية لكػل 
التنويػػ   يػػر جػػا ز ال عػػن عليػػوو إال أف السػػجل المػػدني امتنػػع عػػن تنويػػ  ىػػ ا الحكػػمو 

أقػاـ بعػض البهػا يين عػاـ ثػم  ( مػن الدسػتور المصػري. 72مخالًوا بػ لل نػص المػادة )
حقيتهم فػػي اسػػتخراج دعػػاوي قضػػا يةو ممػػا نػػتج عنػػو إتػػدار عػػدة أحكػػاـ بػػأ 2004

 ب اقات شخصية وشهادات ميبلد مثبط فيها ديانتهم البها ية.
يسػػػود بػػػين الجماعػػػات النوبيػػػة الر يسػػػية )الكنػػػوز العػػػرب والواديجػػػاه( : مواطنػػػو النوبػػػة 

المكونة للنوبة المصػرية لثيػر مػن العوامػل التػي تػ دي إلػ  إحسػاس لػل جماعػة بػالتورد 
يرىو ولم يسػاعد ىػ ا اإلحسػاس ياالسػتقبلؿ والتمييػز والتميز عن الجماعة العرقية األ

 االجتماعي والثقافي لكل جماعة نوبية عل  نمو راب ة المواطنة بالدولة المصرية.
بعػػػد التهجيػػػر تميعػػػط العبلقػػػات القبليػػػة والعا ليػػػة وم تهجيػػػر النػػػوبيين مػػػن قػػػراىم مرتينتػػػ

تمثػػل االىتمػػاـ وأتػػبحط عبلقػػات المصػػلحة وليسػػط اىتمامػػات الجماعػػة ومت لباتهػػا 
األوؿ لػػػدى النػػػوبيينو وىػػػو مػػػا يصػػػلح لأسػػػاس لػػػدمج النػػػوبيين فػػػي النسػػػيج الثقػػػافي 
واالقتصػػػادي واالجتمػػػاعي المصػػػري علػػػ  أسػػػاس المواطنػػػة والتمتػػػع بػػػالحقوؽ والقيػػػاـ 
بالواجبػػات. وأظهػػر النوبيػػوف تضػػررىمو حيػػث أدى نقلهػػم إلػػ  تمػػزقهم الثقػػافي وتعػػرض 

 تراثهم للضياع.
 –الدراسػػة علػػ  عػػدـ التمػػاؿ أي بعػػد مػػن أبعػػاد المواطنػػة  نػػا  ىػػو تأليػػد األمػػر الهػػاـ ى

الحقػػػػوؽ و ومػػػػا زالػػػػط فػػػػي الخبػػػػرة المصػػػػريةو ب ػػػػكلس تػػػػاـ –علػػػػ  المسػػػػتوى الػػػػواقعي 
االقتصػػػػادية والسياسػػػػية واالجتماعيػػػػة للمػػػػواطن المصػػػػري تواجػػػػو تػػػػعوبات وتحػػػػديات 

 يورضها الواقع.
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األقبػػاط والخصوتػػية الثقافيػػة سػػياؽ لتهػػتم بوتػػأتي الدراسػػة الثالثػػة واألييػػرة فػػي ىػػ ا ال
رلػػزت علػػ  ثػػبلث مقاربػػات أساسػػية  ة؛ حيػػث وي ابػػات المواطنػػة وال ا ويػػة واألقلويػػ

اعتمػدت الدراسػة وىي: األقباط والخصوتية الثقافيػةو والمواطنػةو والمواطنػة الثقافيػة. 
ر ي ابػػات ثبلثػػة مػػن منظػػو  علػػ رتػػد موقػػت األقبػػاط مػػن الخصوتػػية الثقافيػػة علػػ  

المواطنػػػة الثقافيػػػة وىػػػي تتمثػػػل فػػػي الخ ػػػاب ال ػػػا ويو والخ ػػػاب األقلػػػويو وي ػػػاب 
المواطنة. وقد توتل الباحث إل  عػدة نتػا ج منهػا: إف النظػاـ السياسػي قػد سػاىم فػي 

من يبلؿ النظر إل  األقباط باعتبارىم  –بوعي أو بلير وعي  –دعم الخ اب ال ا وي 
   بلؿ الكياف الديني.جماعة دينية يتم التواتل معهم من ي

  :المعن  و مجاؿ التنظير  الهوية بين المحور الثالث 
أف موضػػوع الهويػػة علػػ  المسػػتوى الموػػاىيمي التأليػػد علػػ  يمكػػن تحػػط ىػػ ا المحػػور 

وعلػ  المسػػتوى التنظيػػري والمنهجػػي يثيػػر تسػػاؤالت ُمحيػػرةو ألثػػر ممػػا ي ػػرح إجابػػات 
 تحديد مجاؿ التنظير ولتكن البداية أواًل بمحاولة لقاطعة محددة. 

من الكتابات الهامػة التػي تناولػط مجػاؿ الدراسػات الثقافيػةو نجػد اىتمػاـ "آف بػرولس  
بقضايا التمثيل والهويػةو باعتبارىػا مبػاديء تنظيميػة الستك ػاؼ المناق ػات المتقاطعػة 
فػػػػػي مجػػػػػاؿ علػػػػػم االجتمػػػػػاع والنسػػػػػوية والدراسػػػػػات الثقافيػػػػػة؛ فسػػػػػياؽ التواعػػػػػل بػػػػػين 

يداف الدراسات الثقافية ال ي آلت بين علػم االجتمػاع واإلثنوجرافيػا التخصصات في م
النقدية والسينما واألدب والسياسة الثقافيةو قد ارتكز عل  ترابط فكري حيػوي يجمػع 

 الم تللين في الحرلة النسويةو وما بعد الحداثةو وما بعد االستعمار.
اسػػػات الثقافيػػة عنػػػد تقػػػديم ت لػػد "آف بػػػرولس" علػػ  تزايػػػد أىميػػة تقػػػاطع النسػػوية والدر 

تصور متعدد الثقافات ومتدايل التخصصات في مناق ػات التمثيػل والهويػةو فػي حػين 
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اتسػػمط الدراسػػات الثقافيػػة بتخصصػػات موسػػومة بالتعػػدد دوًمػػا و"بالر بػػة فػػي الخػػروج 
 . (378 -329و ص ص 2012) آف برولس: عل  الحدود الراسخة"

ل اتيػػة الم ػػكلة بوضػػل التواعػػل بػػين الثقافػػات مػػن ىنػػا ظهػػرت موػػاىيم جديػػدة للهويػػة وا
 واألمم. 

( في طرح الس اؿ الهػاـ: ىػل يمكػن تحديػد الهويػة؟ حسن حنوي في م لوو )الهويةيبدأ 
ومم تن أ؟ ىل ىي ىوية المكاف؟ ىل تن أ الهويػة مػن العػرؽ؟ أـ مػن ال ا وػة؟ أـ تن ػأ 

 عن الدينو أـ الثقافةو أـ الللة؟
موضػوع فلسػوي باألتػالة. عالجػو الوبلسػوة المثػاليوف  -وػيفػي رأي حسػن حن –الهوية 

والوجوديػػوف علػػ  حػػدس سػػواءو المثػػاليوف ميتافيزيقيًػػاو وحولػػوه إلػػ  قػػانوفو قػػانوف الهويػػة. 
والوجوديوف نوسًيا منعػًا النقسػاـ الػ ات علػ  نوسػها ومػن ثػم إنكػار الوجػود اإلنسػاني. 

و )حسن كر وفي الوجود مثل ف توقد يصبح عند بعض الوبلسوة القانوف األوؿ في الو
. ويتػػدايل موهػػـو )الهويػػة( مػػع موهػػـو )الماىيػػة(و فالهويػػة للويًػػا أف ( 2003حنوػػي: 

يكػػوف ال ػػيء ىػػو ىػػو ولػػيس  يػػره. وىػػو قػػا م علػػ  الت ػػابق أو االتسػػاؽ فػػي المن ػػق. 
والماىيػػة أف يكػػوف ال ػػيء "مػػاىو" بزيػػادة حػػرؼ الصػػلة "مػػا" علػػ  الضػػمير المنوصػػل 

ن  واحد. قد يجعل البعض الماىية ألثر عمًقػا مػن "الهويػة". وفػي الللػات "ىو". والمع
وىو فعل الكينونة.  Esseمن البلتينية  Essenceاألجنبية لكل لوظ منوصل ماىية 

 أي ىو.  Idمن الضمير  Identiteولوظ "ىوية" 
وهػػػػػـو الهويػػػػػة مػػػػػع موهػػػػػـو الماىيػػػػػة فالنػػػػػو يتػػػػػدايل أيًضػػػػػا مػػػػػع موهػػػػػـو مولمػػػػػا يتػػػػػدايل 

 .وتنتسن المواىيم الثبلثة إل  ج ر معنوي واحد ال إل  ج ر للوي. الجوىر
الهوية ياتة باإلنساف والمجتمعو الورد والجماعةو ىي موضوع إنسػاني يػالصو الهويػة 
إذف علػػػ  الػػػر م مػػػن أنهػػػا موضػػػوع ميتػػػافيزيقي فالنهػػػا م ػػػكلة نوسػػػية وتجربػػػة شػػػعوريةو 

رىػا. اإلنسػاف الواحػد ينقسػم إلػ  فاإلنساف قد يت ابق مع نوسو أو ينحرؼ عنها في  ي
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قسػػمين : ىويػػة و يريػػةو أو ي ػػعر بػػاال تراب إف مالػػط الهويػػة إلػػ   يرىػػا أو انحرفػػط 
. فاال تراب فلسويو واالنحراؼ لوظ نوسي. وفي ىػ ا اإلطػار يسػتعرض الم لػت عنها

 (2012) حسن حنوي: الهوية واال تراب الدينيو والهوية واال تراب السياسي
؛ حيػث الوظيوػة عن الهوية وإدرالهاو نت رؽ إل  جدليػة الػ ات واآليػرالك ت  و حوؿ

التي ي ديهػا األيػر للػ ات مػن يػبلؿ االحتكػاؾ بػوو فػاآلير لػو دوره فػي إعػادة تعريػت 
الهويػػة ال تُعػػرؼ فقػػط مػػن دايػػل الجماعػػة فػػي إطػػار الخصػػا ص   هالهويػة القوميػػةوو فهػػ

دىا مػػن الخػػارج بواسػػ ة اآليػػرو الم ػػترلة التػػي تجمػػع بػػين أفرادىػػاو ولكػػن يػػتم تحديػػ
فالهوية القومية تعين فقط من يبلؿ التناقض مع اآليرين. معنػ  ذلػل أنػو فػي اللحظػة 
التي تتعرؼ فيها ال ات عل  اآليرو تبدأ ىي األيػرى فػي البحػث عػن ىويتهػا ال اتيػةو 

 وىو ما يت لن منها رسم حدود بينها وبين اآلير. أي بين )الهم( و)النحن(.
لقػػػوؿ إف البحػػػث عػػػن الهويػػػة العربيػػػة ال يمكػػػن أف يػػػتم دوف أف نػػػولي اىتماًمػػػا يبلتػػػة ا

بػػاآلير اللربػػيو وبمعنػػ  آيػػر فػػالف ىويتنػػا ىػػي عبلقػػة مزدوجػػة بالػػ ات واآليػػر وىػػو مػػا 
 يقتضي أف نمارس ىويتنا وايتبلفنا ب كل نعيد فيو العبلقة مع ذواتنا ومع اآلير. 

و حيػػث ر(  خصػػية المصػرية وتػػورة اآليػ)التػدور ىػػ ه الجدليػة فػػي إطػار دراسػػة حػوؿ 
تسػع  إلػػ  طػػرح إشػكالية ال خصػػية المصػػرية واآليػػر فػي الخ ػػاب الروا ػػي المصػػريو 
وذلػػػػل فػػػػي ارتباطهػػػػا بػػػػالتحوالت والتليػػػػرات المختلوػػػػة التػػػػي طػػػػرأت علػػػػ  التكػػػػوين 

  2001 -1952االجتماعي المصري في الوترة من 
التاريخي. ول ا التحليل االجتمػاعي وفي ى ا الصدد وعل  مستوى التحليل االجتماعي 

األدبػػػي. تبػػػين أف البنػػػاء االجتمػػػاعي للمجتمػػػع المصػػػري ومػػػا يتضػػػمنو ىػػػ ا البنػػػاء مػػػن 
تناقضات عل  المستوى الدايلي وما يتعػرض لػو مػن تحػوالت يػرتبط ارتباطًػا وثيًقػا بمػا 

مػن تليػراتو بمعنػ  أف مػا شػهدتو ال خصػية المصػرية  يحدث فػي ال خصػية المصػرية
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من تليراتو سواء بالسلن أـ باإليجػاب مػا ىػو إال رد فعػل للتليػرات والتحػوالت التػي 
ي ػهدىا المجتمػع لكػل. أمػا فيمػا يتعلػق بصػورة اآليػر اللربػي فقػد تبػين أف محػاوالت 

لانط ىػي ال ػابع   سوء الوهم المتبادؿ بين ال رفين: ال خصية المصرية واآلير اللربي
األساسػػي الػػ ي طبػػع العبلقػػات بينهمػػا. ُيضػػاؼ إلػػ  مػػا تقػػدـ أف تػػورة اآليػػر تميػػزت 

واقػع لل اً بتنوعها وايتبلفها بايتبلؼ اللحظات التاريخية أي أنها في ت ورىا لانط نتاج
 (2012) ىمط بسيوني عبد العزيز: االجتماعي ال ي أفرزىا

مػػػن الهويػػػة  ير المصػػػرية :األطػػػر والمكونػػػاتدراسػػػة الهويػػػة فػػػي الدسػػػاتثػػػم ننتقػػػل فػػػي  
وتساؤالتها عل  مستوى ال اتو إل  الهوية عل  مستوى الدولة؛ حيث تسع  الدراسػة 

 الدولػةو وىويػة الوطنيػة الهويػة بػين المواىيميػة والعبلقػة الهويػةو مبػدأ تأتػيلإلػ  
  يسػةر  محػاور عػدة يػبلؿ مػن والمصػريةالدسػاتير  فػي المصرية الدولة ىوية ومكونات

 تجػاىينالا بػين الدولػة وىويػة والعربػيو اللربػي الوكػر بػين الهويػة ماىيػة عنػاوين تل ػي
 الثابػط ؛أييػًرا الدولػةو وىويػة الوطنيػة الهويػة بػين العبلقػة وإشػكالية والعقبلنػيو البنا ي
 .السابقة الدساتيرفي  المصرية للدولة الوطنية الهوية في والمتلير

 عناتػر المصػرية للدولػة الدسػتوري رزت فػي التػاري قػد بػأوضػحط ىػ ه الدراسػة أنػو 
القػوميو وبعػد  واالنتمػاء والللػةو الػدينو :ىػي عناتػر ر يسػية؛ ثبلثػة فػي الوطنيػة الهويػة

ن ػػر  أُثيػػر جػػدؿ حػػوؿ الهويػػة فػػي الدسػػتورو حيػػث تػػم 2011ينػػاير  25قيػػاـ ثػػورة 
 ىوية دةالمسو  تلل ألدت وقد .2012 الجديد في ألتوبر للدستور األوؿ المسودة

 أف علػ  بػالنص وآسػيويةو وأفريقيػة إسػبلمية ىأيػر  أبعػاًدا إليهػا وأضافط العربيةو مصر
 النيػل لحػوض بانتما ػو ويعتػز واإلسػبلميةو العربيػة األمتػين مػن جػزء المصػري ال ػعن"

 وأف و"الرسػمية الدولػة للػة العربيػة الللػة" أف علػ  ألػدت حػين فػي و"وآسػيا وأفريقيػا
 ومن ثػم و"للت ريع الر يسي المصدر اإلسبلمية ال ريعة ومبادئ والدولة دين اإلسبلـ"

 ىويػة ب ػأف المصري السياسي في الم هد مجدًدا الجدؿ المسودة للت أعادت فقد
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نيوػين العيػادي وأمػاني عبػد اللنػي:  ( والػديني الحضػاري وانتما هػا ومرجعيتهػا الدولػة
2012) 

أف يحدد موهـو الهوية ويقدـ ليلة  علييحاوؿ   وفي محاولة للبحث عن مرجعية للوهم 
تعيين ل بيعتها؛ حيث الهوية ىي المجتمػع معلًقػا فػي فضػا وو أو ىػي مجموعػة المعػاني 
التػػػي يُعػػػد لػػػل مػػػا ىػػػو واقعػػػي تجسػػػيًدا لهػػػاو أنهػػػا الصػػػورة أو ال بعػػػة الكربونيػػػة الزرقػػػاء 

لػػق للمجتمع.ليسػػط عبلقػػة الهويػػة بػػالمجتمع لمػػا تػػ ىن الصػػيلة المارلسػػية فيمػػا يتع
بالعبلقػػة بػػين البنػػاء التحتػػي والبنػػاء الوػػوقيو ولكنهػػا معكوسػػة فهويػػة المجتمػػع ىػػي التػػي 

 تحدد طبيعة الواقعية لما أنها في جوانن لثيرة منها تت كل بمع ياتو.
لتػػراث النظػػري السوسػػيولوجي يصػػل إلػػػ  نتيجػػة أنػػو قػػد طرحػػط تعريوػػػات لتأمػػل المإف 

 ؛ رأى مسألة الهوية من منظورات مختلوةفقد ناقف علماء االجتماع عديدة للهويةو 
يم فػي الهويػة روًحػا أو معػان  علويػة تجػد تجسػيًدا واقعيًػا لهػا فػي المجتمػع ونظمػو ادورل

عػػالم االجتمػػػاع فلوريػػدو بػػػاريتو يػػدرلها مػػػن يػػبلؿ موهػػػـو "الرواسػػػن"  فػػػالفوظػػواىرهو 
Residuals  .الكامنة في ال ات اإلنسانية 

لهويػة فػي علػم االجتمػاع متعػدد الجوانػن ويمكػن مقارنتػو يرى أنتوني جيدنز أف موهػـو ا
مػػن عػػدة زوايػػاو "فالهويػػة" ب ػػكلس عػػاـو تتعلػػق بوهػػم النػػاس وتصػػورىم ألنوسػػهم ولمػػا 
يعتقدوف أنو مهم في حياتهم. ويت كل ى ا الوهم إن بلقًػا مػن يصػا ص محػددة تتخػ  

و ص ص 2012: )علػػي ليلػػة .مرتبػػة األولويػػة علػػ   يرىػػا مػػن مصػػادر المعنػػ  والداللػػة
191- 202) . 
  العولمة وقضايا الخصوتية الثقافية. :: الُبعد الثقافي للهويةالرابعالمحور 

بعض البحوث والكتابات التي عالجط قضية "الهوية الثقافية" يندرج تحط ى ا المحور 
 في ضوء عبلقتها بموضوعات العولمة والخصوتية الثقافية. 
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  "؟ ولمة ثقافية أـ ثقافة العولمة عنبدأ بالتساؤؿ ال ا ل الُمحير "
ىنػػاؾ لتابػػاتس ىامػػة أشػػارت إلػػ  ضػػرورة تحديػػد الموػػاىيم التػػي تعكػػس قضػػية الهويػػة فػػي 

 .بعدىا الثقافي ومن أىم تلل التي ألقط الضوء عل  عولمة الثقافة وثقافة العولمة
 – ة تعنػي أف تصػبح ثقافػة مػامػفي ضػوء أىػداؼ العولمػة ومبلمحهػا وسياسػتها فػالف العول

وىي بال بع ثقافة األقوى المهػيمن والمسػي ر وىػو الق ػن األمريكػي األوحػد مجسػًدا 
" تبلشػػي التعدديػػة الثقافيػػة عولمػػة الثقافػػةبهػػ ا المعنػػ  تعنػػي " -للػػنمط الليبرالػػي اللربػػي

"و فهػػي ت ػير إلػػ  وجػود حػػد أدنػػ  مػن الم ػػترؾ الثقػػافي ثقافػة العولمػػةوانػدثارىاو أمػػا "
 . (2009)ل يوة إبراىيم يضر:  الخصوتيات الثقافيةالعالمي إل  جانن ى ه 

مجػدي حجػازي إلػ  العولمػة باعتبارىػا نظػاـ  أحمػد ي ير حوؿ العولمة وطمس الهويةو 
 Our Globalقديم في ثوب جديد محكم؛ فالذا لاف شعار "جيراف في عالم واحد" 

Neighborhood  و ىو شعار توثيقي لنظاـ جديد آي  في دور الت ػكل ترتسػم فيػ
معالم طريق يقود إل  تخيل بنا ي لقرية لونية تليرة تضم األمم وال عوب وتتألد فيها 

  .الحاجة إل  نظاـ قيمي م ترؾ ونظاـ أيبلقي مدني عالمي
ومػػن أىػػػم  وىنػػا يت ػػكل وعػػي عػػالمي وقػػيم موحػػدة تقػػػـو علػػ  مواثيػػق إنسػػانية عامػػة. 

توظيػت العلػم لبليتػراؽ الثقػافي األىداؼ التي تسع  إليهػا الواػات الرأسػمالية عالميًػاو 
تُثػػار التسػػاؤالت . وىنػا والهيمنػة علػػ  الثقافػات التقليديػػة بهػدؼ طمػػس ىويػة ال ػػعوب

الجوىرية: ىل باتط الثقافة تنهػل أسػباب وجودىػا وشخصػيتها مػن مصػادر فػوؽ وطنيػة 
أو يػػػارج المجتمػػػع الػػػوطني؟ وىػػػل تسػػػت يع ال ػػػعوب أف تحػػػتوظ بهويتهػػػا إزاء النظػػػاـ 

بػالزاء ثقافػة لونيػة مقبولػةو أـ بػالزاء  –في رلاب العولمػة  –لجديد؟ وىل نحن العولمي ا
  (2008)أحمد مجدي حجازي:  ثقافات يمكن أف تتعايف مع الثقافة المعممة؟

فػػي إطػػار تناولهػػا لقضػػايا المثقػػت والثقافػػة العربيػػة بػػين الخصوتػػية الثقافيػػة والعولمػػةو  
؛ ر: تحليل مضموف للخ اب السياسيالمثقت المصري المعاتدراسة بعنواف عالجط 
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. فقػػد شػػهدت التسػػعينيات انوجػػار Cultural Identityقضػػية الهويػػة الثقافيػػة 
ظر تجد الناس يتساءلوف "من نحن"؟ "لمن ننتمي"؟ وأتبحط نأزمة ىوية لونية. أينما ت

قضايا الهوية تأي  شكبل حاًدا. وعل  مستوى الوكر في بلداف العػالم النػاميو والعربػي 
ًضػػا علػػ  وجػػو الخصػػوصو تصػػدر سػػ اؿ الهويػػة لافػػة التسػػاؤالت األيػػرى. وتتنػػاوؿ أي

الدراسػػة إشػػكاؿ الهويػػة الػػ ي بػػرز منػػ  بدايػػة القػػرف التاسػػع ع ػػرو حيػػث لػػاف سػػ اؿ 
النهضػة مظهػًرا مػن مظػاىر سػ اؿ الهويػة. لقػػد ُىمػف سػ اؿ الهويػة علػ  الػر م أنػو لػػاف 

الثبلثة التي سػادت السػاحة الوكريػةو الس اؿ المسكوت عنو دا ًما في ي ابات الوكر 
التراثي والحداثي والتوفيقيو  ير أف تسارع حدة التليرات العالمية جعلط س اؿ الهوية 
متصدرًا عل  لافة التساؤالت. إف االنوجػار الحػادث حػوؿ الهويػة ىػو مػن ناحيػة تعبيػر 

ـو الهويػة عػن أزمػة موهػ -من ناحية أيػرى -عن أزمة اجتماعية وسياسية لبرىو وتعبير 
 (2013)أمل حسن أحمد:  ذاتو

 الوكػػر العربػػي بػػين الخصوتػػية والكونيػػة فػػي م لوػػو حػػوؿ   محمػػود أمػػين العػػالميقػػدـ و  
قضػػيتو فػػي إطػػار وضػػع تػػاريخي عػػالميو توككػػط فيػػو المنظومػػة االشػػترالية العالميػػػةو 

عػالمي تحققػط فيػو الهيمنػة  رأسػماليوتحللط م روعاتها التنمويةو وحدث اسػتق اب 
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة. ولهػػ ا  رأسػػهاحونػػة مػػن الػػببلد الرأسػػمالية الكبػػرى علػػ  ل

توجر تساؤؿ لبير حوؿ مصػير الخصوتػيات القوميػة والثقافيػة فػي إطػار ىػ ه السػي رة 
وى ه ىي اإلشكالية الر يسػية التػي يسػع  ىػ ا الكتػاب لمعالجتهػا  والهيمنة الرأسمالية.

يعاتهػػا السياسػػػية واالقتصػػادية والثقافيػػػة المختلوػػةو وىػػػي فػػي تجلياتهػػا وتناقضػػػاتها وتور 
اإلشكالية نوسها التي تدور حولها مناق ات وحوارات وندوات في جميع أنحاء العالم 

 تحط عنواف )تراع الحضارات(.
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وينتهػػي الم لػػت إلػػ  أنػػو لػػيس ثمػػة تػػراع حضػػارات فػػي عصػػرنا الػػراىن فػػي إطػػار ىػػ ه 
مظهػًرا قوميًػا أو  -أحيانًػا –ت  إذا ُوجد تػراع واتخػ  العولمة الحضارية الرأسمالية. وح

فػػػالف الصػػػراع ىػػػو تػػػراع مصػػػالح اقتصػػػادية بػػػين الػػػببلد و دينيًػػػا أو ثقافيًػػػا وأيػػػديولوجًيا
نوسػػها بعضػػها وبعػػضو مػػن أجػػل المزيػػد مػػن التوسػػع والػػربح والهيمنػػةو وحػػل  الرأسػػمالية

ت والخصوتػػيات القوميػػة ألزماتهػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة المتواقمػػةو وطمػػس الهويػػا
إف أي ر ما تتعػرض لػو ىويتنػا  والوطنية والثقافية أو توظيوها لخدمة مصالحها الخاتة.

ىو جمودىػا واسػتلراقها فػي استنسػاخ رؤيػة ماضػوية وفرضػها علػ  حاضػرنا. وأي ػر مػا 
األتػالة أو األتػولية أو  باسػمتتعرض لو ىويتنا ل لل ىو عزلتها وق يعتها عن عصرىا 

 .(1996)محمود أمين العالم:  في رؤية أحادية جامدة تقليصها
العولمػػة وال ريػػق فػػي م لوػػو حػػوؿ  السػػيد يسػػينفػػي ضػػوء تناولػػو لقضػػية "العولمػػة"و يرلػػز 

  الثالث

علػػػ  التجليػػػات الثقافيػػػة للعولمػػػةو حيػػػث تتمثػػػل فػػػي محػػػاوالت تػػػيا ة ثقافػػػة لونيػػػة    
ىنػا يثػور السػ اؿ الػ ي  تتضمن قيًما ومعايير لكي تحكم حرلػة مختلػت ال ػعوب. مػن

لػو أُتػيح  –ي رحو الكثير من الموكرين في العالم الثالػث: "ىػل يمكػن للثقافػة الكونيػة 
 يات الثقافية؟ تأف تهدد الخصو  –لها أف تقـو 

مػن يػبلؿ اآلليػات االقتصػادية  –ين لق الم لت من افتػراض مػ داه أف العولمػة ال تقنػع 
علػ   –علػ  مختلػت أق ػار العػالم. بػل إنهػا  بت كيل نسق مػن القػيم الكونيػة تُعمػم –

ت مع إل  تيا ة ثقافة لونية شاملة تل ػي مختلػت جوانػن الن ػاط  –الصعيد الثقافي 
اإلنساني. إف موضوع الخصوتية الثقافية المهددةو يحتاج فػي الواقػع إلػ  وقوػة نقديػة 

الثقافيػة  تارمةو ذلل أنو من المتوق عليو أف أي مجتمع إنساني لػو يصوتػيتو وىويتػو
بحكم تاريخو االجتماعي الوريد وال ي ال يمكن أف يتكررو فهي أشبو بالبصمة الثقافية 
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المتوػػػردة. ويثيػػػر ىػػػ ا األمػػػر الصػػػراع الوكػػػري الػػػدا ر بػػػين أنصػػػار الخصوتػػػية الثقافيػػػة 
 .  (1999)السيد يسين:  المللقةو والخصوتية الثقافية الموتوحة

 رؤية تأملية حوؿ التراث البحثي 
ح من اآلراء النظرية والبحوث الميدانيػة أف ىنػاؾ متليػرات دايليػة وأيػرى يتض -1

يارجيػػػة تلعػػػن دورىػػػا فػػػي التػػػأثير علػػػ  مبػػػاديء حقػػػوؽ اإلنسػػػافو ومقومػػػات 
 المواطنة والهوية. 

فػػػي ضػػػوء مسػػػتويات المواطنػػػة وأبعادىػػػا يتضػػػح أف ىنػػػاؾ لػػػوابح أو معوقػػػات    -2
لػػةو ومػػن يػػبلؿ الدراسػػات عديػػدة تقػػت أمػػاـ تحقيػػق المواطنػػة الكاملػػة والوعا

النظرية والميدانية يتضح وجػود ملوػات شػا كة مثػل األقبػاطو والمػرأةو والبػدوو 
 والنوبةو والبها يين. 

مػػن اسػػتعراض التػػػراث البحثػػي والػػػرؤى النظريػػة يتضػػح االتسػػػاؽ والتنػػا م بػػػين  -3
المػػػػػدايل النظريػػػػػة الموسػػػػػرة لموضػػػػػوع الهويػػػػػة والمواطنػػػػػةو وبػػػػػين الكتابػػػػػات 

تراثيةو يتضػح ذلػل فػي  لبػة الُبعػد الثقػافي للهويػة والمواطنػة مػن والدراسات ال
سػػػواء مػػػن الجانػػػن النظػػػري والموػػػاىيمي أو مػػػن  –ناحيػػػةو والتػػػأثير العػػػولمي 

عل  الموضوع وما يتعلق بػو مػن إشػكاليات. ي لػد ذلػل مػا  –الجانن الواقعي 
تػػم استعراضػػو فػػي ضػػوء دراسػػة " آف بػػرولس"؛ حيػػث تسػػبن التواعػػل الثقػػافي 

األممي في ن وء مواىيم جديدة لل ات والهويػةو حيػث ظهػرت حػدود ثقافيػة و 
وعرقية جديدةو مما ت لن فتح البػاب أمػاـ أوضػاع جديػدة للػ ات ومسػاحات 
ومواضػػػع جديػػػدة تتحػػػدث منهػػػاو وىػػػ ا الم لػػػن يحتػػػاج إلػػػ  مقاربػػػة متدايلػػػة 

 التخصصات لتحليل التمثيل والهوية.
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وأنثروبولػػوجيي ومنظػري العولمػػةو إلػػ  أف ىنػػاؾ  يػ ىن لثيػػر مػػن منظػػري مػا بعػػد الحداثػػة
حاجة إل  تحوؿ فكري مػن قيػود التخصػص فػي مجػاالت الجلرافيػاو وعلػم االجتمػاعو 
والتاري  إل  سعة تعدد التخصصات في ميداف الدراسات الثقافيةو وىو الميداف الػ ي 

والمواطنػة يقػدـ إطػارًا لػدمج عػدد مػن التخصصػات لتحليػل التمثيػل والهويػةو وال اتيػةو 
الثقافيةو بما في ذلل علم االجتمػاع الثقػافيو واإلثنوجرافيػا النقديػةو والسػينما واألدب 

 والسياسة الثقافية. 
يبػػدو الُبعػػد الثقػػافي  البًػػا وبػػارزًا فػػي قضػػايا الهويػػة والمواطنػػة؛ وعنػػد محاولػػة   -4

 التأتيل له ا الُبعد عل  المسػتوى الموػاىيمي فػالف لوظػة )ىويػة( حمالػة أوجػوو
لقد ُنحتط اللوظة في أتػلها مػن الضػمير )ىػو( بوتػوهو مقػاببًل لكلمػة يونانيػة 
اسػػتخدمها أرسػػ و وفسػػرىا ابػػن رشػػد للداللػػة علػػ  معنػػ  الوجػػودو ىنػػاؾ أيًضػػا 
الداللة المن قية الخاتة بقانوف التماىي الم لػقو مػا يُعػرؼ بمبػدأ الهػوو وىػي 

إل  يومنا ىػ ا. بيػد أف تحتوظ بها  Identityداللة ظلط اللوظة االنجليزية 
تليػػًرا لػػاف قػػد طػػرأ علػػ  معنػػ  لوظػػة )الهويػػة(و فلػػم تعػػد منػػ  العصػػر الحػػديث 
تػػرتبط بػػدالالت أن ولوجيػػةو بػػل أضػػحط موهوًمػػا إبسػػتمولوجًياو حيػػث أتػػبح 

 معن  )الهوية( الوجودي نوسو مستنب ًا من واقعة األنا أفكر اإلبستمولوجية.
بحػطو العامػل األلثػر أىميػة فػي مسػألة الهويػة. إذف ي كل الػوعيو وىػو موهػـو معرفػي 

منػػ  ىيجػػل تػػم تكػػريس الُبعػػد األنثروبولػػوجي الثقػػافي للهويػػة. ثػػم أضػػحط ت ػػكل بُعػػًدا 
اجتماعًياو فالهويات ُتكتسن عبر التن اة االجتماعيػةو فهػي عمليػة ت ػكيل معنػ  وفػق 

التربوي للهوية  يصا ص ثقافية تحظ  بأولوية عل  سا ر مصادر المعن . وقد برز الُبعد
 في البحوث الميدانية 
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وفي السياؽ نوسو نجد )جبلؿ أمين( ي ير إلػ  أف تعريػت الهويػة لػيس أمػر يُبحػث عنػو 
فػػي القػػواميسو وإنمػػا ىػػو موقػػت فكػػري وسياسػػيو فػػاألمر يقتضػػي التعػػرؼ علػػ  عبلقػػة 

 الثقافة بالهوية.
أف "الثقافػػػة  تػػػرتبط الهويػػػة باأليػػػديولوجياو وقػػػد ذىػػػن عمانويػػػل والرشػػػتين إلػػػ   -5

لسػػاحة نػػزاؿ أيػػديولوجي فػػي النظػػاـ العػػالمي الجديػػد"و بػػل ُيسػػتخدـ مصػػ لح 
األيديولوجيا أحيانًا بمعن  الهوية. ويتضح ذلل من الخبلؼ بين الباحثين حوؿ 

 )عولمة الثقافة( و)ثقافة العولمة(.
 نتا ج الدراسة الميدانية 

 )مجتمع البحث  )وتت العينة 
 المحافظات األربع توزيع موردات البحث عل  -1

( مبحػػوثو وزعػػط علػػ  أربػػع 2000تػػم ت بيػػق الدراسػػة الميدانيػػة علػػ  عينػػة قوامهػػا )
و االسػػماعيلية ؛ بحيػػث تػػم ت بيػػق اسػػتمارة  محافظػػات وىػػي القػػاىرةو المنوفيػػةو الويػػـو

 .( مبحوث في لل محافظة500البحث عل  )

   
 ردات البحث عل  المحافظات األربع( يوضح توزيع مو1شكل رقم )
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 الريت  -توزيع موردات العينة وفًقا لمتلير الحضر -2

   
 حضر( -( يوضح توزيع موردات العينة وفًقا لمتلير اإلقامة )ريت2شكل رقم )

 
 توزيع موردات العينة وفًقا للديانة  -3

 ( يوضع توزيع موردات العينة وفًقا للديانة3شكل رقم ) 
 

  توزيع موردات العينة وفًقا لبلنتماء األيديولوجي -4
 

 
 ة( يعكس االنتماء األيديولوجي لموردات العين 4ل رقم ) شك
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 توزيع موردات البحث وفًقا لواات الديل ال هري  -5

 6000ية بأف ال را ح التي يبل  ديلها أقل مػن يمكن القوؿ من يبلؿ القراءة اإلجمال
جنيو ال  6000% من إجمالي العينةو بينما الواات التي تجاوز ديلها 98جنيو تمثل 
 % 2ت كل إال 

 والمواطنة  بين التصور والممارسة الهوية: أوالً 
 تصورات المبحوثين حوؿ معن  الهوية -1
بعػدـ  أجػابوا)%( 21يػةو بينمػا المبحوثين بأنهم يعرفوف معن  الهو  من%( 60أجاب )

حػػوؿ موضػػوع الهويػػة  إطبلقًػػا%(  أنهػػم ال يملكػػوف أي معلومػػات  19المعرفػػةو وأقػػر) 
 ب كلس عاـ. 

 ( يوضح  معرفة المبحوثين لمعن  الهوية5شكل رقم )
 
توى إجمػالي قمنا بمقارنة موقت المبحوثين من معرفػة معنػ  الهويػة إجمػااًل علػ  مسػ إذا

فػػيمكن أف نوسػػع مػػن دا ػػرة النتػػا ج  األربػػع( اتموػػردة فػػي المحافظػػ 2000العينػػة )  
 لت مل موردات العينة عل  مستوى المحافظات األربع؛ وفي ضوء ذلل  
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نستخلص ىنا نتيجة نها ية ت ػير إلػ  أف محافظػة القػاىرة ي ػكل مبحوثوىػا أعلػ  نسػبة 
وأقػػػل نسػػػبة فػػػي عػػػدـ اإللمػػػاـ بموضػػػوع  %(21.15فػػػي إدراؾ معنػػػ  الهويػػػة بنسػػػبة )

 .%( وذلل عل  مستوى المحافظات األربع الم كلة لعينة الدراسة1.95الهوية )

 ( يوضح ترتين المحافظات األربع وفًقا لمعرفة مبحوثيي لل محافظة معن  الهوية.6رقم )  شكل
 يدرلوف معن  الهوية ى ه النسن من إجمالي المبحوثين ال ين تأتي

 المبحوثين حوؿ المواطنة   تصورات -2
 المبحوثوف أف الورد يكوف مواطن حينما  يعتقد -

 
 ( يوضح ليت يحدد المبحوث لونو مواطًنا7رقم ) شكل
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شػػعور المبحػػوث بكونػػو مػػواطن حػػين يكػػوف لػػو دور فعػػاؿ وي ػػارؾ فػػي مجتمعػػوو  يتحػػدد
يػػػػأتي المتليػػػػر األييػػػػر لػػػػيعكس عػػػػدـ ارتبػػػػاط و %(و 37ر بنسػػػػبة )جػػػػاء ىػػػػ ا االيتيػػػػا

 %(.8يكوف عضو في حزب سياسي بنسبة ) حينالمبحوثين باألحزاب السياسية .  
 

 م شرات التمييز: وفًقا للنوعو والدينو واالنتماء الجلرافيو والجنسية .   -3
 التمييز النوعي  في المجتمع المصري  حوؿالمبحوثين  اعتقاد 

 ( يوضح رؤية المبحوثين للتمييز النوعي في المجتمع المصري8شكل رقم )
 

 المبحوثين فيما إذا لاف التعامل في المجتمع المصري يتم وفًقا للدين  رأي -

 
 ( يوضح رؤية المبحوثين للتمييز الديني في المجتمع المصري9رقم ) شكل
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% مػػػن المبحػػػوثين  إلػػػ  أف المجتمػػػع المصػػػري يػػػتم التعامػػػل فيػػػو وفًقػػػا 22.9 ذىػػػن
% يروف أف التعامل عل  أسػاس الديانػة 35.2% ينووف ذللو بينما 41.9للديانةو و
 يتم أحيانًا.

 المبحوثين حوؿ مواجهتهم لموقت تم التعامل معهم فيو وفًقا لديانتهم  إجابات -
أنهم واجهػػوا وقًوػػا تػػم التعامػػل يبللػػو وفًقػػا % مػػن إجمػػالي المبحػػوثين بػػ27.5 أجػػاب

 % مواجهتهم لمثل ى ا الموقت ب كل شخصي. 72.5للديانةو بينما نو  

 
 ( حوؿ مواجهة المبحوثين لموقت يعكس التمييز الديني10رقم ) شكل

 
عػػات وفػػتن بػػين شػػرا ح وق ا انتمػػاءالمبحػػوثين فيمػػا يتعلػػق بوجػػود أزمػػة  آراء -4

 المجتمع المصري

 ري( يوضح رؤية المبحوثين حوؿ وجود أزمة انتماء وفتن في المجتمع المص11شكل رقم )
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 أزمة االنتماء بثورات المجتمع المصري  ارتباط -

 المجتمع المصري ( يوضح ارتباط ظهور أزمة االنتماء بالثورات في12رقم ) شكل
 ويةاله ت كيلاالجتماعية الم ثرة عل    األبعاد -ثانًيا

 
الػدينو اللػوفو العػرؽو ثانًيا: األبعاد االجتماعية الم ثرة عل  ت كيل الهوية ) 

 اإلحساس بالمواطنة.  وانعكاسها عل   ( -لجلرافيو الللة االنتماء

 قة المتليرات الم كلة ل عور الهوية ب عور الورد باالنتماء والمواطنة( يوضح عبل13شكل رقم )
 

األبعاد االجتماعية الم كلة للهوية والم ثرة عل  ال ػعور باالنتمػاء  ترتين -
 والمواطنة.

نسبة المبحوثين ال ين يعتقدوف فػي تػأثر بعػض المتليػرات علػ  شػعور الوػرد  جماليإ من
 علػػػ % تػػػأتي رؤيػػػتهم لترتيػػػن ىػػػ ه المتليػػػرات 48.8تبلػػػ  نسػػػبتهم  والتػػػيبالمواطنػػػة 

 النحو التالي:
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 ( يحدد ترتيًبا لتأثير المتليرات عل  شعور الورد باالنتماء والمواطنة 14رقم )  شكل
 

 بين الهوية واالنتماء والمواطنة العبلقة -ثالثًا
 

 بأنورد باالنتماء لبلدهو وإحساسو المبحوثين حوؿ وجود عبلقة بين شعور الو اعتقاد -1
 مواطن 

 (  يوضح العبلقة بين شعور الورد باالنتماء وإحساسو بالمواطنة15رقم ) شكل
% أف شػػعور الوػػرد باالنتمػػاء لبلػػده لػػو عبلقػػة بالحساسػػو بأنػػو مػػواطن فػػي 79.1 يعتقػػد

مػن رؤيػة مقارنػة نلقػي الضػوء و .لل% ال يعتقدوف في ذ20.9البلدو بينما في المقابل 
 .عل  ى ه العبلقة عل  مستوى المحافظات األربع

فيمػػػا يتعلػػػق العبلقػػػة بػػػين شػػػعور الوػػػرد باالنتمػػػاء  بحػػػوثيناآلف ترتيػػػن آراء الم ونوضػػػح
 الدراسة األربع محافظاتوإحساسو بكونو مواطنو عل  مستوى 
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بكونو  أراء المبحوثين فيما يتعلق العبلقة بين شعور الورد باالنتماء وإحساسو( يوضح ترتين 16رقم ) شكل
 األربع اتمواطنو عل  مستوى المحافظ 

(  أف مبحػوثي القػاىرة شػكلوا أعلػ  نسػبة فػي اعتقػادىم حػوؿ 16ال ػكل رقػم ) يوضح
 .ةلبلده وإحساسو بالمواطن باالنتماءالعبلقة بين شعور الورد 

 
 ور االنتماء واإلحساس بالمواطنة.شكل العبلقة بين شع -2

أجػػل تحديػػد شػػكل العبلقػػة بػػين شػػعور الوػػرد باالنتمػػاء وإحساسػػو بأنػػو مػػواطن يػػرى  ومػػن
% أف شػػعور الوػػرد بأنػػو مػػواطن ىػػو الػػ ي يقػػوي ويػػدعم إحساسػػو بهويتػػو وانتمػػاءه 64

% أف العناتػػر التػػي ت ػػكل فػػي مجموعهػػا ال ػػعور بهويتػػو مثػػل 36لبلػػدهو بينمػػا يػػرى 
 . الللةو اللوف...( ىي التي تجعل الورد ي عر بالمواطنة واالندماج.)الدين .
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 وإحساسو بأنو مواطن باالنتماء( يوضح شكل العبلقة بين شعور الورد 17شكل رقم )
باعتبػػاره م شػػر مػػن م شػػرات الهويػػة فػػي  رالمبحػػوثين ب ػػأف العػػيف دايػػل مصػػ آراء -3

 يالمجتمع المصر 
%و بينمػػػا يرفضػػػو  73.5دا مػػػةو ي يػػػد ذلػػػل  وةضػػػيل العػػػيف دايػػػل مصػػػر بصػػػتو حػػػوؿ

26.5% 

 مصر دايل( يوضح رأي المبحوثين حوؿ العيف 18رقم ) شكل
الم شر ىاـ ويعكس داللة في شعور الورد باالنتماء لوطنو ومػن ىنػا لػاف مػن المهػم  ى ا

 عل  حدةأف نلقي الضوء عل  موقت لل محافظة 
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بعين المقارنة نحاوؿ أف نرتن موقت المبحوثين عل  مستوى المحافظػات األربػع  واآلف
 فيما يتعلق بالعيف يارج مصر بصوة دا مة

 
 ترتين أراء المبحوثين حوؿ العيف يارج مصر بصوة دا مة في المحافظات األربع يوضح(  19) رقم شكل

يـو ىي  أعل  المحافظات فيمػا يتعلػق بموافقػة مبحوثيهػا علػ  العػيف بصػوة دا مػة يػارج مصػرو بينمػا تػأتي المنوفيػة محافظة الو تُعد
 ةمحافظ لموردة( في ل 500المرتبة األييرة . مع األي  في االعتبار أف ى ه النسن تأتي من إجمالي ) لتحتل

 مصر بالديانة  يارجعبلقة الر بة في الحياة  -4

 ف دايل مصر وعبلقتو بالديانة  الر بة في العي
   q5- الديانة 

Total 
ىل توضل العيف يارج  

 مصر بصوة دا مة؟
 

 مسيحي مسلم

 Count 438 92 530 نعم 

% of Total 21.9% 4.6% 26.5% 
 Count 1337 133 1470 ال

% of Total 66.8% 6.6% 73.5% 

Total Count 1775 225 2000 
% of Total 88.8% 11.2% 100.0% 



 حقىق االوسان بيه مقىمات المىاطىة ومحددات الهىية   أمل حسه |

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ59ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( يوضح قرار العيف يارج مصر بصوة نها ية في ضوء متلير الديانة1) رقم  جدوؿ 
%و 24.7% و بينما تبل  النسبة بين المسلمين 26.5تبل  نسبة إجمالي الرا بين في العيف يارج مصر 

نسبة بين % تبل  ال73.5%. تبل  إجمالي نسبة الرافضين للحياة يارج مصر 40.9وبين المسيحيين 
 %59.1%و وبين المسيحيين 75.3المسلمين 

ىػ ه النسػن تعكػس واقػع تمثيػل المسػلمين والمسػيحيين فػي الواقػع حيػث ي ػكل  أفاألي  فػي االعتبػار  مع
ىنػػا أف نسػػبة المسػػلمين الرافضػػين للحيػػاة يػػارج مصػػر أعلػػ  مػػن نسػػبة  نبلحػػظالمسػػلموف النسػػبة األلبػػرو 

وس األمر عل  الجانن المسػيحيو فالرافضػين مػن المسػيحيين للحيػاة ن وىوفي ذللو  الرا بينالمسلمين  
 لر بػةيارج مصر أعل  من الموافقين . ويعني ذلل أف متلير الديانة لم ي كل فارقًا فػي ال ػعور باالنتمػاء وا

 في الهجرة للخارج.
بصوة دا مة   الهجرةإلبراز المقارنة ب كل ألثر دقةو يمكن عرض رأي المبحوثين في و 

 ا لنوع ديانتهم عل  النحو التالي: وفقً 

 الحياة يارج مصر وفًقا لديانتهم ل ع الموافقينالمبحوثين   توزيع( يوضح 20 رقم ) شكل
 

 
 لديانتهم ايارج مصر وفقً   للحياة  الرافضينالمبحوثين   توزيع( يوضح  21رقم ) شكل
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 بالمواطنة الكاملة  والمنقوتة  عورال  -5

 ( يوضح شعور المبحوثين بالمواطنة22رقم ) شكل
 

 تعمقنا دايل لل محافظة نجد النسن اآلتية  وإذا 

 
ة وفًقا للمحافظات ( يعكس إجابات المبحوثين ال ين يتمتعوف ب عور المواطنة الكاملة مرتب23رقم ) شكل

 األربع
في المرتبة األول  وفًقا لتمتعهم بالمواطنة  جاءوا  اإلسماعيلية(  أف مبحوثي محافظة  38رقم ) شكل يوضح

%(و ثم 36يأتي مبحوثو محافظة الويـو في المرتبة الثانية بنسبة ) ثم%(و 45الكاملةو وذلل بنسبة )
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%(و  وأييًرا يأتي مبحوثو محافظة القاىرة بنسبة 28بنسبة )محافظة المنوفية في المرتبة الثالثة  حوثومب
 %( لي للوا المرتبة الرابعة.18)

  الجانػػػػػن اآليػػػػػر يػػػػػاتي ترتيػػػػػن شػػػػػعور المبحػػػػػوثين بالمواطنػػػػػة  علػػػػػ
 المنقوتة وفًقا لمحافظات الدراسة عل  النحو التالي: 

 ن بالمواطنة المنقوتةيوضح ترتين شعور المبحوثي ( 24)رقم  شكل
في المرتبة األولػ  مػن حيػث شػعور مواطنيهػا بالمواطنػة المنقوتػة   القاىرةمحافظة  تأتي

 .%(36األييرة بنسبة ) رتبةفي الم المنوفية%( عل  حين تأتي 82بنسبة )
 التمتػػع الكامػػل بحقػػوقهم   ـبعػػد  المبحػػوثينعػػن أسػػباب شػػعور  أمػػا

 ل  النحو التالي:لمواطنينو فقد جاءت األسباب مرتبة ع

 ( يوضح أسباب شعور المواطنين بالمواطنة المنقوتة25رقم ) شكل



 اجمللة العربية لعلم االجتماع  2017يناير( 19عدد )
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ62ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ى ه النتيجة متسقة مع إجابات المبحوثين دايل لل محافظة عل  حدة حيث لاف السبن األوؿ ل عور المبحوثين بعدـ  تأتي
لل محافظة عل  النحو   دايلالعدالة االجتماعية( ولانط نسبة ى ا السبن )عدـ ال عور ب ىوالتمتع ب عور المواطنة الكاملة 

 التالي:

( يوضح النسبة التي ي كلها السبن األوؿ لل عور بالمواطنة المنقوتة دايل لل  26رقم )  شكل
 محافظة عل  حدة ) وىو  عدـ ال عور بالعدالة االجتماعية(

بعػػدـ العدالػػة االجتماعيػػة السػػبن األوؿ دايػػل المحافظػػات األربػػع  ي ػػكل ال ػػعور ىنػػا
%و 39%و وفػػي الويػػـو 50%و وفػػي المنوفيػػة 62حيػػث شػػكل فػػي القػػاىرة نسػػبة 

 % 34 اإلسماعيليةوأييًرا شكل في 
 مواطنػػػػو العينػػػػة الػػػػ ين يتمتعػػػػوف ب ػػػػعور المواطنػػػػة الكاملػػػػة  أمػػػػا– 

نحػػػػو فجػػػػاءت أسػػػباب شػػػػعورىم مرتبػػػة  علػػػػ  ال  -638وعػػػددىم 
 التالي: 
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 يحدد  أسباب شعور المبحوثين بالمواطنة الكاملة( 27رقم ) شكل
 تػأتي  الكاملػةاأللثػر تػأثيًرا فػي شػعور المبحػوثين بالمواطنػة  نأجل تحديد السػب ومن

 ى ه النسن:
جباتػو بنسػبة محافظة المنوفية لاف السػبن األوؿ ىػو ممارسػة الوػرد لكافػة التزاماتػو ووا في -

(40)% 
لػػاف السػػبن األوؿ ىػػو تمتػػع الوػػرد بكافػػة حقوقػػو وفًقػػا للدسػػتور   اإلسػػماعيليةمحافظػػة  فػػي -

 %(29بنسبة )
محافظػػة الويػػـو لػػاف السػػبن األوؿ ىػػو اإلحسػػاس باالرتبػػاط مػػع المػػواطنين فػػي نسػػيج  فػػي -

 %(16م ترؾ بنسبة )
التزاماتػػو واجباتػػو  بنسػػبة  محافظػػة القػػاىرة لػػاف السػػبن األوؿ ىػػو ممارسػػة الوػػرد لكافػػة فػػي -

(8)% 
المبحػػوثين حػػوؿ تحقػػق المسػػاواة بػػين الرجػػل والمػػرأة فػػي المجتمػػع  اعتقػػاد -6

 المصري
آراء العينػػة فػػي إجمالهػػاو فيمػػا يتعلػػق بقضػػية المسػػاواة بػػين الرجػػل والمػػرأة فػػي  تعادلػػط

%( في مقابل 49.9بوجود مساواة ) قدوافقد بللط نسبة من اعت والمجتمع المصري
 %( يعتقدوف بعدـ تحقق المساواة بين النوعين.50.05)
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 (  يوضح رؤية المبحوثين حوؿ المساواة بين الجنسين في المجتمع المصري 28 رقم ) شكل
 

 المبحوثين حوؿ الوحدة العربية رؤية  -7
اـ وحػدة مػن الضػروري حاليًػا قيػ أنػو  -وىي النسػبة اللالبػة مػن العينػة -%  79يعتقد  

 %  21عربيةو بينما ال يعتقد ذلل 

 
 ( يوضح رؤية المبحوثين حوؿ الوحدة العربية29) رقم  شكل

المبحوثين حوؿ وجود م كلة بين المسلمين والمسيحيين فػي  اعتقاد -8
 المجتمع المصري

كلة بػػين تعتقػػد فػػي وجػػود م ػػ % مػػن عينػػة الدراسػػة ال63 أف( 50شػػكل رقػػم ) يوضػػح
 % يعتقدوف في وجودىا.37المسلمين والمسيحيين في مصرو مقابل 
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 يوضح رؤية المبحوثين حوؿ وجود م كلة بين المسلمين والمسيحيين 30رقم )  شكل

 أزمة بين المسلمين والمسيحيين في المجتمع  وجودالقا لوف ب أرجع
 :لتاليةاألسباب ا إل  المصري

 ( يحدد أسباب وجود أزمة بين المسلمين والمسيحيين31شكل رقم ) 
 

 اآلير بين التيارات واالتجاىات في المجتمع المصري قبوؿ -رابًعا
أو تناقض بين آرا هػم وميػولهم السياسػية وبػين  أزمةالمبحوثين حوؿ وجود  اعتقاد -1

 وإحساسهم بالمواطنة.
 ت العينة عدـ وجود أزمة أو تناقض.% من موردا61 ذلر
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( يوضح رؤية المبحوثين ب أف وجود أو عدـ وجود أزمة بين آرا هم السياسية وإحساسهم 32) رقم  شكل

 بالمواطنة
 تقبل التيار النتمي إليو المبحوث لآلراء المعارضة    مدى -2
المنتمػػين إلػػ  تيػػارات معينػػةو يعتقػػد  ( أنػػو مػػن بػػين المبحػػوثين54شػػكل رقػػم ) يوضػػح 
 %( أف التيار ال ي تنتمي إليع يعكس قبواًل لآلير واآلراء المعارضة.63)

 
 المعارضة آلراء( يوضح مدى تقبل التيار المنتمي إليو المبحوث ل 33 رقم ) شكل

ار أو اتجػػػػػػػاه مبحػػػػػػػوث ينتمػػػػػػػوف لتيػػػػػػػ 458نتػػػػػػػا ج ىػػػػػػػ ه اآلراء مػػػػػػػن إجمػػػػػػػالي  تػػػػػػػأتي
األمػػػػػر يمكػػػػػن توسػػػػػيره فػػػػػي ضػػػػػوء إيمػػػػػاف الوػػػػػرد باالتجػػػػػاه  وىػػػػػ ا حػػػػػددأيػػػػػديولوجي م

الػػػػ ي ينتمػػػػي إليػػػػوو وإيمانػػػػو بمػػػػدى انوتاحػػػػو علػػػػ  اآلراء األيػػػػرى وىػػػػو اعتقػػػػاد قػػػػد 
ال خصػػػػػػية للوػػػػػػرد ويػػػػػػديل فػػػػػػي تكػػػػػػوين ىػػػػػػ ه الرؤيػػػػػػة مػػػػػػدى  لرؤيػػػػػػةيصػػػػػػ ب  ىنػػػػػػا با
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ا أف معظػػػػػم األفػػػػػراد المنتمػػػػػين سػػػػػي رة االتجػػػػػاه علػػػػػ  الوػػػػػرد ؛ وقػػػػػد ال نبػػػػػال  إذا قلنػػػػػ
 أيديولوجًيا قد يقعوف تحط سي رة )الوعي الزا ت(.

المبحػوثين حػوؿ مبػدأ قبػوؿ اآليػر علػ  مسػتوى التيػارات الموجػودة علػ   اعتقاد -3
 الساحة السياسية المصرية 

 
التيارات الموجودة عل  الساحة  يوضح اعتقاد المبحوثين حوؿ مبدأ قبوؿ اآلير بين  (34)رقم  شكل

 السياسية المصرية
بانوتػاح االتجاىػات التػي ينتمػوف  لػقأجل التألد من أف  إجابات المبحوثين فيما يتع من

المجتمػػػػعو  قػػػػد ال تعكػػػػس حقيقػػػػة  فػػػػيإليهػػػػا علػػػػ  التيػػػػارات واالتجاىػػػػات المعارضػػػػة 
لتيػػارات الموجػػودة ب ػػأف  موقػػت ا سػػ اؿالليبراليػػة المزعومػػة لهػػ ه التيػػاراتو تػػم توجيػػو 
لػ للو حيػث  م لػدةاإلجابػات  فجػاءتعل  الساحة فيما يتعلق بمدى تقبلها لآليرو 

%( وجػود مبػدأ 67بللط نسبة من يقروف بعدـ اعتقادىا في وجود مبدأ قبوؿ اآلير )
)قبػػوؿ اآليػػر(.  وذلػػل فػػي ضػػوء تحررىػػا مػػن عػػنء االنتمػػاء الػػ ي قيػػد إجاباتهػػا حػػين 

الموقػػت األقػػرب للواقػػع  -مػػن جهػػة أيػػرى –النسػػبة تعكػػس  وىػػ ه ارتػػبط المبػػدأ بػػو.
الػػ ي نحيػػاه فػػي المجتمػػع المصػػريو حيػػث الصػػراع األيػػديولوجي وتػػل ل روتػػو عقػػن 

 وتداعياتها 2011ثورة يناير 
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 رؤى المبحوثين حوؿ قبوؿ اآلير عل  مستوى المحافظات األربع ترتين -4

 
 دأ قبوؿ اآلير عل  مستوى المحافظات األربع( يوضح ترتين اعتقاد المبحوثين حوؿ مب35رقم ) شكل

المرتبػػػػة األولػػػػ  فػػػػي اعتقػػػػاد  احتلػػػػطاالويػػػػـو  محافظػػػػة(  أف 55شػػػػكل رقػػػػم ) يك ػػػػت
التيػػارات الموجػػودة علػػ  سػػاحة المجتمػػع  نمبحوثيهػػا فػػي وجػػود مبػػدأ تقبػػل اآليػػر بػػي

%( مػػن إجمػالي مبحوثيهػػاو بينمػا تقاربػػط المحافظػات الػػثبلث 59)  بنسػبةالمصػريو 
سػػػن اعتقػػػاد مواطنيهػػػا حػػػوؿ وجػػػود ذات المبػػػدأ )قبػػػوؿ اآليػػػر(و  فبللػػػط فػػػي فػػػي ن

 %(.22) القاىرة في% (و  و 25) االسماعيلية%(و و 27) المنوفية
 ىوية المجتمع المصري بين المتليرات الدايلية واإلقليمية والعالمية -يامًسا
 ترتين المتليرات الم ثرة عل  ىوية المجتمع المصري -1
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 ( يوضح ترتين المتليرات الم ثرة عل  ىوية المجتمع المصري36رقم ) شكل
 يتعلق بتأثيرىا عل  ىوية المجتمع المصري يماترتين المتليرات الدايلية ف  -2

 ( يوضح ترتيًبا للمتليرات الدايلية الم ثرة عل  ىوية المجتمع المصري37شكل رقم ) 
 

 ترتين المتليرات العاليمة فيما يتعلق بتأثيرىا عل  ىوية المجتمع المصري  -3

 ( يحدد ترتيًبا للمتليرات العالمية الم ثرة عل  ىوية المجتمع المصري38رقم ) شكل
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 المتليرات اإلقليمية فيما يتعلق بتأثيرىا عل  ىوية المجتمع المصري. ترتين -4

 ( يحدد ترتيًبا للمتليرات اإلقليمية الم ثرة عل  ىوية المجتمع المصري39رقم ) شكل
 

 
 نها ية حوؿ نتا ج الدراسة تحليلية رؤية

 المواطنين حوؿ الهوية: المعن  والممارسات  تصورات -1
يتعلػػق بمػػدى معرفػػة المبحػػوثين لمعنػػ  الهويػػةو أو إدرالهػػم لمعلومػػات حػػوؿ  فيمػػا -

موضوع الهوية نوسو ب كلس عاـو فضبًل عن معناهو أشارت النتػا ج إلػ  أف النسػبة 
 %( أجابط بأنها عل  وعي بموضوع الهوية 60اللالبة وىي )
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بمنظور مقارف نجد أف ترتين المبحػوثين علػ  مسػتوى المحافظػات األربػع فيمػا يتعلػق و 
%(و ثػػػػػم 28%(و ثػػػػػم المنوفيػػػػػة )35بػػػػػ لل جػػػػػاء علػػػػػ  النحػػػػػو التػػػػػالي: القػػػػػاىرة )

 %(16%( وأييًرا جاءت محافظة الويـو )21االسماعيلية )
%( مػػػن 37النتػػػا ج  أف ) أظهػػػرتم شػػػرات ال ػػػعور باالنتمػػػاء والم ػػػارلة  حػػػوؿ -

% ( لم ي ػارلوا وىػي 62المبحوثين شارلوا في االنتخابات المحلية في مقابل )
علػ   المحلػينتيجة تتسػق مػع مسػتوى الم ػارلة فػي االنتخابػات علػ  المسػتوى 

 ن اؽ المجتمع المصري في مجملو. 
 فقػط%( 22ل لل أف نسبة االنتماء إل  حزب/ جمعية أىلية / نقابةو شكلط )  اتضح

 من إجمالي العينة. 
مػػن المهػػم أف نعػػرؼ ترتيػػن المحافظػػات فػػي ضػػوء ىػػ ا الم شػػرو وجػػاءت نتيجػػة  ولػػاف

 المقارنة عل  النحو التالي: 
 حوثيها ينتموف إل  حزب/ جمعية/ نقابة ...%( من إجمالي مب31الويـو ) محافظة
 %(12) اإلسماعيلية%( وأييًرا 19%(و وتليها )القاىرة )24المنوفية ) محافظة

 وواللػوف والمبحوثين حوؿ المتليرات التي ت ػكل الهويػة وتبلورىػا )الػدين إجابات -
والعػػرؽو والنػػوعو واالنتمػػاء الجلرافػػيو الللػػة (و لػػم تحػػدد ب ػػكل فػػارؽ وجػػوىري 

ما إذا لانط م ثرة ب كل بارز عل  شعوره باالنتماء لبلده وإحساسو بالمواطنةو في
 % (.  49% ( بأنها  ير م ثرةو في مقابل )51)  فقد رأى

محاولة لترتيػن ىػ ه المتليػرات مػن زاويػة تأثيرىػا علػ  شػعور الوػرد باالنتمػاء  وفي -
بتقػػػديم   -يػػػراتالػػػ ين أجػػػابوا بتػػػأثير ىػػػ ه المتل –والمواطنػػػةو قػػػاـ  المبحوثػػػوف 

الترتيػػػن علػػػ  النحػػػو التػػػالي: الػػػدينو االنتمػػػاء الجلرافػػػيو الللػػػةو النػػػوعو العػػػرؽو 
 اللوف. ومن الجدير بالتحليل أف الدين جاء في الترتين األوؿ بوارؽ لبير. 
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%( أف الللػػة العربيػػة 83جانػػن لػػيس بعيػػد ولكػػن مسػػتقل رأى  البيػػة المبحػػوثين ) ومػػن
 لهوية المجتمع المصري. م شر ىاـ من م شرات المحددة

 المبحوثين حوؿ المواطنة: المعن  والمقومات وم شرات االنتماء.  تصورات -2
األوؿ بػػػأف  يػػػدىمفيمػػػا يتعلػػػق برؤيػػػة المبحػػػوثين حػػػوؿ المواطنػػػة فقػػػد جػػػاء تحد  -

 ال خص يكوف مواطن حين يكوف لو دور فعاؿ وي ارؾ في مجتمعو 
ن نحػػو التمييػػز فػػي المجتمػػع سػػياؽ مقومػػات المواطنػػة تػػأتي رؤيػػة المبحػػوثي وفػػي -

المصػػري؛  البيػػػة المبحػػػوثين ي لػػدوف علػػػ  أف المعاملػػػة تػػتم علػػػ  أسػػػاس النػػػوعو 
ول لل عل  أساس الديانػةو وفًقػا النتمػاءه الجلرافػي أي لونػو )قػاىريو بحػراويو 
تػعيدي....( ويػػأتي اسػػتخدامنا لكلمػػة ) البيػة ( المبحػػوثين ؛ مػػن يػػبلؿ  إضػػافة 

إجابػة المبحػوث باإليجػاب بمػا تحويػو للمػة أحيانًػا مػن لػوف  المتلير )أحيانًػا( إلػ 
 ليس دا ًما. ولكنالتمييز يحدث 

األمػػر فيمػػا يتعلػػق برؤيػػة المبحػػوثين للتمييػػز علػػ  اعتبػػار الجنسػػية حيػػث النسػػبة  ونوػػس
األلبر أجابط بأف ىناؾ تورقة في المعاملة تػتم وفػًق لكػوف ال ػخص مصػري أـ أجنبػي 

 أو عربي.
تػأتي إجابػات  -واستكمااًل لتحليل رؤية المبحوثين للمواطنػة  - نوس السياؽ في -

المبحوثين حوؿ المسػاواة بػين الجنسػين فػي المجتمػع المصػري لػتعكس انقسػاًما 
%( بأف ىناؾ مسػاواة بينمػا نوػط 50متعاداًل بين مبحوثي العينة ؛ حيث أجاب )

 النسبة المقابلة وجودىا.
% مػػػػن 79رأى   -نتمػػػػاء القػػػػومي دا ػػػػرة الرؤيػػػػة ؛ بحيػػػػث ت ػػػػمل اال وبتوسػػػػيع -

 ضرورة قياـ وحدة عربية حالًيا. نالمبحوثي



 حقىق االوسان بيه مقىمات المىاطىة ومحددات الهىية   أمل حسه |

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ73ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المجتمػػع المصػػري مػػن أزمػػة انتمػػاء بػػين ق اعاتػػو وشػػرا حو ؛ حسػػبما ت لػػد  يعػػاني -
%( 83% ( وقػػد حػػدد المبحوثػػوف بنسػػبة )69النسػػبة اللالبػػة مػػن المبحػػوثين )

 .  2011بأف ى ه األزمة ظهرت يبلؿ ثورة يناير 
د أشػػرنا إلػػ   م شػػر مػػن م شػػرات األزمػػة بسػػ اؿ المبحػػوثين حػػوؿ نكػػوف قػػ وقػػد -

%( ارتػأت 63وجود م كلة بين المسلمين والمسيحيينو إال أف النسبة اللالبػة )
عدـ وجود م كلةو مما يعني أف الزوابع الُمثارة حالًيا فيما يتعلق باألزمػة ال ا ويػة 

فػي المجتمػع دوف  عل  تصػورات مللوطػة ومقػوالت يتػردد تػداىا قا مةىي أزمة 
 تحتاج إل  دراسة مستقلة.   وربما ودراسة وتمحيص

افترضػػػنا أف أزمػػػة االنتمػػػاء قػػػد تػػػنعكس فػػػي ر بػػػة المواطنػػػوف فػػػي الهجػػػرة أو  إذا -
اللجػػػوء إلػػػ  دوؿ مختلوػػػة سياسػػػًيا مػػػع البلػػػدو فػػػالف إجابػػػات المبحػػػوثين جػػػاءت 

رج مصر %( العيف يا73.5لتناقض ى ا الورض وتهدموو فقد رفضط اللالبية )
مصػػػر  عبصػػػوة دا مػػػةو ورفضػػػط أيًضػػػا السػػػور إلػػػ  دولػػػة ذات يػػػبلؼ سياسػػػي مػػػ

(72.)% 
دايليةو تُعد محافظة الويـو ىي  أعل  المحافظات فيما يتعلق بموافقة مبحوثيها  وبنظرة

 عل  العيف بصوة دا مة يارج مصرو بينما تأتي المنوفية لتحتل المرتبة األييرة . 
% مػن المبحػوثين بػأنهم 68لمواطنة المنقوتػة أجػاب المواطنة الكاملةو وا حوؿ -

% ي ػػعروف بهػػػاو 32ال ي ػػعروف بػػالتمتع بالمواطنػػة الكاملػػةو وذلػػل فػػي مقابػػل 
علػػ  نحػػو إجمػػاليو بينمػػا إذا تعمقنػػا بنظػػرة مقارنػػةو سػػوؼ نجػػد أف ترتيػػن  وىػػ ا

 ال عور بالمواطنة الكاملة جاء عل  النحو اآلتي:
ظػػػات التػػػي يتمتػػػع مواطنوىػػػا المبحوثػػػوف بالمواطنػػػة لػػػأول  المحاف  االسػػػماعيلية جػػػاءت

و ثم المنوفيةو وأييًرا القاىرة.  الكاملةو يليها الويـو
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تحليػػل اإلجابػػات جػػاء السػػبن األوؿ فػػي ال ػػعور بالمواطنػػة الكاملػػة تمتػػع الوػػرد  ومػػن
بكافة حقوقو وفًقا لدستور الدولة وذلل عل  مستوى العينة إجمااًل مع ايتبلؼ ترتين 

علػ  مسػتوى العينػة  وؿبن دايػل المحافظػات األربػعو  بينمػا جػاء السػبن األى ا الس
 إجمااًل ودايل لل محافظة عل  حدة عدـ ال عور بالعدالة االجتماعية.

 واالنتماء  المواطنةبين  العبلقة -3
بأف شعور الوػرد باالنتمػاء لبلػده  -م كلين النسبة اللالبة –% من المبحوثين 79يرى 

اطن. وحدد المبحوثوف شكل ى ه العبلقػة ب ػريقتينو النسػبة األلبػر لو عبلقة بكونو مو 
الوػػرد بأنػػو مػػواطن ىػػو الػػ ي يقػػوي ويػػدعم إحساسػػو بهويتػػوو  ور%( رأت أف شػػع64)

%( أف العناتػػر الم ػػكلة لل ػػعور بالهويػػة )مثػػل الػػدينو 36فيمػػا رأت النسػػبة األقػػل )
 الللة...( ىي التي تجعل الورد ي عر بالمواطنة.  

 اآلير بين التيارات السا دة في المجتمع المصري قبوؿ  -4
المثير لبلىتماـ والتحليل ىنػا ... أف ىنػاؾ فجػوة بػين آراء المبحػوثين فيمػا  األمر -

يتعلػػق بمبػػدأ قبػػوؿ اآليػػر علػػ  مسػػتويين؛ األوؿ آراء المبحػػوثين ب ػػكلس م لػػقو 
أو يتنمػػوف  ليػػوووالثػػاني وآراء المبحػػوثين اللػػ ين ي منػػوف باتجػػاه معػػين أو يميلػػوف إ

 ب كل فعلي التجاه أيديولوجي محدد.
الوجػػوة قػػد ُتظهػػر مػػن النظػػرة السػػ حية لؤلرقػػاـ نوًعػػا مػػن التنػػاقضو ولكػػن لنحلػػل  وىػػ ه

 األمر ب كل ألثر عمًقا...
بػػػين آرا هػػػم السياسػػػية وميػػػولهم وبػػػين  أزمػػػةإجابػػػات المبحػػػوثين عػػػدـ وجػػػود  عكسػػػط

 % ( من اآلراء ذلل األمر.61)إحساسهم بالمواطنة؛ حيث شكلط النسبة اللالبة 
ذلػػل إجابػػات المبحػػوثين المنتمػػين لتيػػارات أو اتجاىػػات أيديولوجيػػةو حيػػث رأى  ي لػػد
 %( وىي النسبة اللالبةو أف التيار المنتمي إليوو يتقبل اآلراء المعارضة63)
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األمر يمكن توسيره في ضوء إيماف الورد باالتجاه ال ي ينتمي إليوو وإيمانو  وى ا -
نوتاحو عل  اآلراء األيرى وىو اعتقػاد قػد يصػ ب  ىنػا بالرؤيػة ال خصػية بمدى ا

للوػػرد ويػػديل فػػي تكػػوين ىػػ ه الرؤيػػة مػػدى سػػي رة االتجػػاه علػػ  الوػػرد ؛ وقػػد ال 
نبػػػال  إذا قلنػػػا أف معظػػػم األفػػػراد المنتمػػػين أيػػػديولوجًيا قػػػد يقعػػػوف تحػػػط سػػػي رة 

 )الوعي الزا ت(.
بالجابػات المبحػوثين حػوؿ مبػدأ قبػوؿ اآليػر  ذلل التحليل من قًيا إذا قارناه يبدو -

 ب كلس م لق. 
فيمػػا يتعلػػق بانوتػػاح االتجاىػػات التػػي   -اعتقػػادي بػػأف إجابػػات المبحػػوثين وي لػػد -

قػػد ال تعكػػس  -ينتمػوف إليهػػا علػػ  التيػارات واالتجاىػػات المعارضػػة فػي المجتمػػع
ب ػكلس عػاـ  حػين تػم توجيػو السػ اؿ أنػوحقيقة الليبرالية المزعومة له ه التيػاراتو 

حػػوؿ موقػػت التيػػارات الموجػػودة علػػ  السػػاحة فيمػػا يتعلػػق بمػػدى تقبلهػػا لآليػػرو 
%( أقػرت 67جاءت اإلجابػات األقػرب إلػ  الصػحة فالنسػبة اللالبػة مػن العينػة )

بعدـ اعتقادىا في وجود مبدأ )قبوؿ اآلير(.  وذلل فػي ضػوء تحررىػا مػن عػنء 
 دأ بو.االنتماء ال ي قيد إجاباتها حين ارتبط المب

الموقػػت األقػػرب للواقػػع الػػ ي نحيػػاه فػػي  -مػػن جهػػة أيػػرى –النسػػبة تعكػػس  وىػػ ه-
 2011ثػورة ينػاير  عقػنالمجتمع المصريو حيث الصػراع األيػديولوجي وتػل ل روتػو 

 وتداعياتها. 
يػػبلؿ العػػين المقارنػػة نلقػػي نظػػرة متعمقػػة حػػوؿ اعتقػػاد المبحػػوثين فيمػػا يتعلػػق  ومػػن -

ير بين التيارات الموجودة عل  الساحة السياسية المصػريةو بمدى وجود مبدأ تقبل اآل
 وذلل عل  مستوى مبحوثي لل محافظة

محافظػػة االويػػـو لتحتػػل المرتبػػة األولػػ  فػػي اعتقػػاد مبحوثيهػػا فػػي وجػػود مبػػدأ تقبػػل  تػػأتي
اآلير بين التيارات الموجػودة علػ  سػاحة المجتمػع المصػريو حيػث أقػر بوجػود ذلػل 
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ي مبحوثيهػػاو بينمػػا تقاربػػط المحافظػػات الػػثبلث فػػي نسػػن %( مػػن إجمػػال59المبػػدأ )
%(و تليهػػػا 27اعتقػػػاد مواطنيهػػػا حػػػوؿ وجػػػود ذات المبػػػدأ )قبػػػوؿ اآليػػػر(و المنوفيػػػة )

 %( . 22%( وأييًرا القاىرة )25 اإلسماعيلية)
 واإلقليمية والعالمية الدايليةىوية المجتمع المصري بين المتليرات  -5
وثػػوف األمػػر بتػػرتيبهم للمتليػػرات المػػ ثرة علػػ  ىويػػة شػػا كةو وقػػد حسػػم المبح قضػػية ىػي

ثػػم المتليػػرات العالميػػةو  والمجتمػػع المصػػريو حيػػث جػػاءت المتليػػرات الدايليػػة أوالً 
 وأييًرا المتليرات اإلقليمية. 

اتسػػاع  -وفًقػػا لرؤيػػة المبحػػوثين –ب ػػكل ألثػػر تحديػػًدا لػػاف أىػػم متليػػر دايلػػي و  -
ى ه النتيجة مع رأي المبحوثين  وتتسقم. دا رة االنحبلؿ األيبلقي وتخلخل القي

الػػ ين أيػػدوا وجػػود أزمػػة انتمػػاء وتػػراعات فػػي المجتمػػع المصػػري وقػػدد أجػػاب 
 2011يناير  25%( بأنها ظهرت يبلؿ ثورة 83)
 وياتة الثورة المعلوماتية. حديثةمتلير عالمي ىو انت ار وسا ل االتصاؿ ال وأىم -
 ي السياسات الدايلية للدوؿ العربية.متلير إقليمي ىو التديل األجنبي ف وأىم -

 والتحوالت الواقعية المعاترة: يةالنتا ج في ضوء المدايل النظر  توسير
النتػا ج فػي  يرالبدء في التحليل ينبلي أف نحدد أواًل السياؽ الواقعي ال ي يتم توس قبل

أساسػػيين؛ التحػػوالت العالميػػة المعاتػػرةو وانػػدالع  متليػػرينضػػوءه. ويمكػػن أف نحػػدد 
 2011ينػػاير  25علػػ  المسػػتوى اإلقليمػػيو وثػػورة  2011ثػػورات الربيػػع العربػػي عػػاـ 

 عل  المستوى المصري الدايلي
برز في التاري  الدستوري للدولة المصرية عناتر الهوية الوطنية في ثبلثة    -1

ينػاير  25. وبعػد ثػورة  القػوميعناتر ر يسيةو ىي الدينو والللةو واالنتماء 
) أنظػػػر دراسػػػة نيوػػػين العيػػػادي تػػػت  حػػػوؿ الهويػػػة أُثيػػػر جػػػدؿ عا 2011
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وفػػػي   (2012وأمػػػاني عبػػػد اللنػػػي حػػػوؿ الهويػػػة فػػػي الدسػػػلتير المصػػػرية : 
 فيمػاتُثيػر االىتمػاـ  –في الدراسة الراىنة  –ضوء ذلل تظهر بعض النتا ج 

يتعلق بالدينو حين رتن المبحوثوف المتليرات التي ت كل الهويػة وتبلورىػا 
 ن لأوؿ متلير وبقارؽ رقمي لو داللة.جاء ايتيارىم للدي

عل  الر م مػن أىميػة الػدين لعنصػر ىػاـ مػن العناتػر الم ػكلة لهويػة الوػردو فػي  ولكن
عل  السػواءو إال أنػو لػم يلعػن دورا جوىريًػا  المبحوثينالنص الدستورى وفي تصورات 

الرافضػين فيما يتعلق ب عور البمحوثين باالنتماء . وما ي لػد ذلػل أف نسػبة المبحػوثين 
للهجػػػرة يػػػارج مصػػػر ارتوعػػػط بػػػين المسػػػلمين والمسػػػيحين علػػػ  السػػػواءو عػػػن نسػػػبة 
الم يػدين للهجػػرة بينهمػػا. ويعنػي ذلػػل أف المتليػػر الػديني لػػم ي ػػكل فارقًػا فػػي ال ػػعور 

 باالنتماء للوطن.
الُمعتقػػد أنػػو فػػي ظػػل األحػػداث والتػػدعيات التػػي أعقبػػط ثػػورات الربيػػع العربػػيو قػػد  ومػػن

أحد المتليرات التي تُعد مديبًل لتوكيػل ال ػعوبو ويػدؿ علػ  ذلػل أف  يكوف الدينو
نسبة لبيرة من المبحوثين يروف أف المجتمع المصري يتسم بالتمييز الدينيو حيث يػتم 

%(   نوػػط  مواجهتهػػا 72.5التعامػػل فيػػو علػػ  أسػػاس الػػدينو بينمػػا النسػػبة األلبػػر )
 لموقت محدد تم التعامل فيو عل  اعتبار ديني.

%( مػػػن المبحػػػوثين يػػػروف أنػػػو ال توجػػػد م ػػػكلة بػػػين المسػػػلمين 63علمنػػػا أف ) الذافػػػ
يعنيو  أف ىناؾ تصورات شا عة فػي المجتمػعو قػد ت ػكل آراء  للذ فالفوالمسيحيين 

 رلػػا زيقينػػة علػػ  المػػدى الزمنػػي مػػن يػػبلؿ انت ػػارىاو بينمػػا ي لػػد الواقػػع أنػػو لػػيس لهػػا 
 واقعية. 
الم كلة للهويػة والتػي ألػد عليهػا علػي ليلػة  )الػدينو  ةامللعناتر الثبلثية اله استكماالً 

% مػػػن المبحػػػوثين أف الللػػػة تُعػػػد مػػػن المتليػػػرات 83 يػػػرىالللػػػةو االنتمػػػاء  القػػػومي ( 
 الهامة التي تعكس ىوية المجتمع المصري وتميزه عن  يره من المجتمعات. 
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حػوثينو حيػث يػرى االنتماء القومي فنست يع أف نستدؿ عل  ارتوػاع م شػره بػين المب أما
 %( ضرورة قياـ وحدة عربيةو مما يدؿ عل  ارتواع اإلحساس باالنتماء القومي .79)
الػ ين يػروف تػعوبة فػي  مبحػوثينومن الجدير بالتحليل أف السبن األوؿ ال ي قدمو ال 

)سػيادة العولمػة وسػي رة السياسػة األمريكيػة( وىػو متليػر  ىػوتحقيق وحدة عربية حاليًػا 
 بارزًا في تللل الهويات المحلية. اورً عالمي يلعن د

يتعلق  بقبوؿ اآلير وىو مبدأ ىاـ عل  مستوى الممارسة الديمقراطية  فيما -2
ومقومات المواطنةو فاألمر ين وي عل  ازدواجية يوسرىا التعصن الوكػري 

. ذلل انو في الوقط ال ي تعتقد فيو النسبة بوواالنحياز للتيار ال ي ن من 
%( بأنػػػو ال يوجػػػػد تقبػػػػل للػػػرأي اآليػػػػر بػػػػين 67ثين )األلبػػػر مػػػػن المبحػػػػو 

%( من 63التيارات الموجودة عل  الساحة المصرية بوجس عاـو  أجاب _)
 المبحوثين المنتمين أيديولوجًيا أف اتجاىاتهم تتقبل اآلراء المعارضة.

ضػػػوء التحػػػوالت العالميػػػة المعاتػػػرةو بػػػرزت نظريػػػات متعلقػػػة بػػػالوكر  فػػػي  -3
عل   وة بين العولمة وتأثيراتها عل  المواطنة والهويةالعولميو رتدت العبلق
و ومن أىم األفكار في ى ا الصدد التصور مارساتمستوى التصورات والم

النظػػػري ؿ رونالػػػد روبرتسػػػوفو العولمػػػة والمواطنػػػة فػػػي ضػػػوء نظريػػػة أنتػػػوني 
جيػػػػدنزو ولػػػػ لل اسػػػػتعمار الحيػػػػاة اليوميػػػػة وانحسػػػػار المجػػػػاؿ العػػػػاـ عنػػػػد 

 ىابرماس. 
مػن ذلػػل أشػار البػاحثوف إلػػ  الموهػـو التقليػدي  والمعاتػػر للمواطنػة . وأتػػبح  اان بلقًػ

و  Civ – Identityالموهـو المعاتر يعكس فكرة المواطنة باعتبارىا ىوية مدنية 
يرلز عل  الهويات السياسية للناس باعتبارىم مواطنين فاعلين بلض النظر عن ىوياتهم 
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  لونو ين وي عل  ألثر من مستوىو يربط بػين في المجتمعات المحلية . باإلضافة إل
      Local to GlobLما ىو محلي وما ىو لوني 

 في سياؽ ذلل أف نستعرض يعض النتا ج الهامة في الدراسة الراىنة  يمكن
أف بعػض النتػا ج  وأعتقػد%(  تدرؾ معن  الهويػةو 60األلبر من المبحوثين ) النسبة -

لػػد ىػػ ا اإلدراؾو إذا أيػػ نا فػػي اعتبارنػػا بػػال بع أف المتعلقػػة بالتماسػػل األسػػري قػػد ي  
أظهػػرت النتػػا ج وجػػود  فقػػد –المقصػػود بالسػػ اؿ لػػيس ىػػو التحديػػد العلمػػي للموهػػـو 

بأس بو من التواجد األسري. ولكن للما اتسعط الدا رةو قل التماسل فجاءت  قدر ال
 % من المبحوثين ال يهتموف إطبلقًا بأمور محافظتهم.46نسبة 

المبحػػوثين للمتليػػرات المػػ ثرة علػػ   ترتيػػنلنتػػا ج تقػػدـ لنػػا تػػورة متسػػقة مػػع ا ىػػ ه-
الهويةو فنجد المتليرات الدايلية تصدرت الترتينو مما يعني أف المبحػوثين منهمكػين 

و التػي ربمػا ين ػلل العالميػةفي ال أف الدايلي ب ػكل ألبػر مػن اىتمػامهم بػالمتليرات 
 بتحليل آثارىا المنظروف والموكروف.

%( إل  أف ىناؾ عبلقة 79العبلقة بين الهوية والمواطنةو فقد ذىبط اللالبية ) وحوؿ-
بػػين شػػعور الوػػر باالنتمػػاء وإحساسػػو بالمواطنػػةو واألمػػر الهػػاـ ىنػػا ىػػو أف ىػػ الءو ذىػػن 

%( إل  أف شػكل ىػ ه العبلقػة علػ  وجػو التحديػد مػرتبط ب ػعور الوػرد 64 البيتهم )
%( حػددت 36إحساسو بالهوية. والنسبة األقػل ) بالمواطنةو فهو ال ي يدعم ويل ي

النتػا ج  ظهرتػوالعبلقة في متليرات الدين والللةو واللوف ... وىػي نتيجػة تتسػق مػع مػا أ
 أيًضاو من عدـ إع اء المبحوثين وزنًا فارقًا له ه المتليرات في إحساسهم بالهوية.

 فًقا له ه المتليرات.تدؿ ى ه النتا ج عل  عدـ إحساس المبحوثين بالتمييز و  وربما
%( ي ػعروف بالمواطنػة 68يتعلق بالمواطنػة الكاملػة والمنقوتػةو فالنسػبة األلبػر ) فيما

المنقوتة والسبن األوؿ يرجع إلػ  عػدـ ال ػعور بالعدالػة االجتماعية.والسػبن األييػر 
يرجػػػع إلػػػ  الهويػػػة المسػػػتندة للػػػوفو والػػػدينو والنػػػوع... ويعنػػػي ذلػػػل أف الم ػػػكبلت 
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االنتمػػاء والمواطنػػة ال تعػػود فػػي أسػػبابها ب ػػكلس مباشػػر إلػػ  التمييػػز وت ػػرذـ المتعلقػػة ب
 بالعدالة . مواطنينىويات فرعيةو بقدر ما تعود إل  عدـ تمتع ال

ي لػػد ذلػػل ويتسػػق معػػو أف السػػبن األوؿ الػػ ي قدمػػو المبحوثػػوف الػػ ين يتمتعػػوف  وممػػا
لدستور. وىػ ا سػبن يعكػس ب عور المواطنة الكاملةو ىو التمتع بكافة الحقوؽ وفًقا ل

فػػي مرحلػػة الموهػػـو التقليػػدي للمواطنػػةو فحقػػوؽ المػػواطنين أمػػر بػػديهي أف  لنػػاأننػػا مػػا ز 
يحصلوا عليوو وقد تجاوزتنا التحوالت العالمية لتصػل إلػ  الموهػـو المعاتػر للمواطنػة 
ال ي ين وي عل  الم ارلة في تنع القرار. ويظل ى ا الموهـو المعاتر حلًما أجػاب 

المبحوثين في س الهم حوؿ معن  أف تكوف مواطًنا فكاف االيتيػار األوؿ أف يكػوف  عنو
 الورد لو دور فعاؿ وي ارؾ في مجتمعو.

نتيجة البد أف نقت أمامها وننظر إليهػا بعػين التوػاؤؿ واالىتمػاـو فقػد أظهػرت  وتبق -4
ن بػين شػرا ح النتا ج أف النسبة األلبر من المبحػوثين تعتقػد فػي وجػود أزمػة انتمػاء وفػت

% ( 73.5المبحػوثين ونسػبتهم )  البيػة يػرفضالوقط نوسو  فيالمجتمع المصريو  
 إل  الخارج بصوة دا مة. الهجرة

 
 
 
 
 
 
 

  المراجعقا مة 
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 أواًل: المراجع العربية
( ، ادلواطنةة حقوةوا اسانةا  و  ةوت التاةراعاط الوطنيةة حادلوا ية  0212أمحد الدسوقي) .1

)المواطنػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي ظػػػل المتليػػػرات الدوليػػػة : و، حاالتفاقيةةةاط الدحليةةةة 
أكتةةةةةةوبر، كليةةةةةةة العلةةةةةةو   6جامعةةةةةةة  حتراةةةةةةر: أمحةةةةةةد رلةةةةةةد  ق ةةةةةةاز ،  (و: نػػػػػػدوةالراىنػػػػػػة

 . االجتماعية، الدار ادلصراة النعوداة، الواهرة
 ، قووا األمم بني الورآ  حاسعال ، دار الفكر العريب، الواهرة.م )د.ط( أمحد قافظ جن .0
مػ تمر )المسػاولية ، ادلواطنة حادلنئولية االجتماعيةة : مةد ن ايةر ( ،0212)ااد أمحد ز  .3

، ادلركةةا الوةةومي لل  ةةو  اجمللةةد األح   (2009مػػايو  19 -16 االجتماعيػػة والمواطنػػة
 . االجتماعية حاجلنائية، الواهرة

، دار إشػكاليات الثقافػة والمثقػت فػي عصػر العولمػة،  (0228) أمحد رلد  ق ةاز  .4
 .حلداثة، الواهرةق ات ا

 لػػػػةمج، لةةةةوعي الثوةةةةاو حادلعةةةةاا  العادليةةةةةادلواطنةةةةة بةةةةني ا(، 0229) أمحةةةةد رلةةةةد  ق ةةةةاز  .5
  102: 127، ص ص 0229، اوليو 35، مؤسنة األهرا ، الواهرة، الديموقراطية

ادلواطنةة حاالاتمةةات بةني النيراةة حالت  يةة : الت ربةة ادلاليااةةة  (، 0212)أمحةد رلةد  ق ةةاز  .6
 (، (: نػدوة)المواطنة وحقوؽ اإلنساف في ظل المتليػرات الدوليػة الراىنػة و:منوذًجا، 

أكتةةوبر، كليةةة العلةةو  االجتماعيةةة، الةةدار ادلصةةراة  6جامعةةة  حتراةةر: أمحةةد رلةةد  ق ةةاز ، 
 . النعوداة، الواهرة

ع  ،عػػػػػػراجينمجلػػػػػػة ، زلاحلةةةةةةة التفكةةةةة  و منةةةةةة لة اذلواةةةةةةة(، 0224)إدراةةةةةم ادلنةةةةةةمار  .7
 .ارة العربية، بنغاز مركا احلض اناار،األح 

، ترمجة حفةات إبةراهيم، النقد الثقافي : تمهيد للمواىيم الر يسية (، 0223)آر ر أااابرجر .8
 .األعلى للثوافة، الواهرة حرمضا  بن احاني، اجمللم
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المثقػػػت المصػػػري المعاتػػر: تحليػػػل مضػػػموف للخ ػػػاب  (0213) أمةةن قنةةة  أمحةةد .9
 .، الاعيم للنار، الواهرةالسياسي

ادلراجعةةة النيراةةة للتمثيةةن حاذلواةةة. قضةةااا الت ةةاد  الثوةةاو حاأل ةةي ،  (0210)  بةةرحكمآ .12
النظرية الثقافية وجهات نظػر لبلسػيكية مع تواطع الننواة بعلم االجتماع الثواو، و: )

 .ا الوومي للرتمجة، الواهرة، ترمجة: زلمود أمحد ع د اهلل، ادلرك(، ومعاترة
موسػػوعة النظريػػة الثقافيػػة : الموػػاىيم ،  (0229) أاةةدرح إدجةةار حبيةةرت سةةيد جواةة  .11

 ، الواهرةالواهرة، ادلركا الوومي للرتمجةهنات اجلوهر ،  : ، ترمجةوالمص لحات
ترمجةة:  النظرية الثقافيػة: وجهػات نظػر لبلسػيكية ومعاتػرةو، (0210) تيم إدحاردز .10

 .ادلركا الوومي للرتمجة، الواهرةزلمود أمحد ع د اهلل، 
زلمةةد : ، ترمجةةةموسػػوعة علػػم االجتمػػاع (،0211) مارشةةا جةةو  سةةكوط حجةةورد   .13

 الواهرة.اجلوهر ، اجمللد الثالث، ا، ادلركا الوومي للرتمجة،
 .اجمللم األعلى للثوافة، الواهرة والهوية ( ، 0210)قن  قنفي  .14
معيةةةةةة الفلنةةةةةفية ادلصةةةةةراة، ، اجلف ػػػػػتة فيلسػػػػػوؼ المقاومػػػػػة(، 0223)قنةةةةة  قنفةةةةةي .15

 .الواهرة
، الديمقراطيػةلػة مج، قضةااا األقليةاط حادلواطنةة و مصةر(، 0229) قنا  أبو سكني .16

 .، الواهرة35الننة التاسعة، العدد مؤسنة األهرا ،
و مصةةةر: ق ائةةةن أحالد علةةةي مفهةةةو  ادلواطنةةةة حال ةةةدح  (، 0213) قنةةةا  زلمةةةد قةةةافظ .17

 . 0213، جامعة الواهرة،، اناار مجلة للية اآلداب، منوذًجا
،  ، ع األح مجلػػػػػػة "عػػػػػػراجينواةةةةةةة، و : إشةةةةةةكا  اذل(، 0224)ر ةةةةةةا بةةةةةة  موسةةةةةةى .18

  .مركا احلضارة العربية، بنغاز اناار،
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األق ةةةةاخل حاخلصواةةةةية الثوافيةةةةة ح  ابةةةةاط ادلواطنةةةةة حال ائفيةةةةة  (، 0228)مسةةةة  مةةةةرقم .19
، براةام  الخصوتػية الثقافيػة نحػو توعيػل التلييػر السياسػي واالجتمػاعي و:حاألقلواة، 

 ، الواهرة.اسيةكلية االقتصاد حالعلو  الني  –الدراساط احلضاراة حقوار الثوافاط 
العولمػػػػػة والعلػػػػػـو  العودلةةةةةة : رؤاةةةةةة ابنةةةةةتمولوجية ، و : ) ( ،1999)النةةةةةيد انةةةةةني  .02

، حتراةةةر: قنةةة  1999 -1998ا ةةةراط ادلوسةةةم الثوةةةاو عةةةامي زل(، سلنةةةلة السياسػػػية
 .اافعة حسيف الدا  ع د الفتاح، كلية االقتصاد حالعلو  النياسية، جامعة الواهرة

 .دار م ات للنار، الواهرة،  العولمة وال ريق الثالث(، 1999)النيد انني .01
ت ةةةةة مةةةةدبو ،  ، مكالوكػػػػر العربػػػػي وسوسػػػػيولوجيا الو ػػػػل، (0220)شةةةةوقي جةةةةال  .00

 .الواهرة
  . فكرة ادلواطنة بني النيراة حالت  ي  ، الص وة للنار (0211)عامر الاماخ .03
  .، الواهرةللنار، الاعيم ريمةنظريات علم اجتماع الج، (0215) عد  النمر  .04
حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف بػػػػػين ال ػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية واإلعػػػػػبلف (، 0221علةةةةةي الوةةةةةامسي ) .05

  ، م  عة الن اح اجلدادة، الدار ال يضا. العالمي
،  لعولمػػػة والحيػػػاة اليوميػػػةو ا (0211) علةةةي ع ةةةد الةةةرازا جلةةةمح حهةةةا   ةةةيم أمحةةةد .06

 .مكت ة األجنلو ادلصراة، الواهرة
 .اهرةالو ادلصراة، األجنلو مكت ة و ايتراؽ الثقافة وتبديد الهوية(، 0210) علي ليلة .07
 المجتمع المدني العربي . قضايا المواطنة وحقوؽ اإلنساف"و(  0213علي ليلةة ) .08

 مكت ة األجنلو ادلصراة،  الواهرة. 
دار ال اةةة ، و فػػػي تقييػػػده الحػػػق ومػػػدى سػػػل اف الدولػػػة (،1997)  فت ةةةي الةةةدراي .09

 عما .
 .، عامل الكتب، الواهرةىويتنا إل  أين(، 0229)راهيم  ضرل يفة إب .32
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)الولسػػػػػوة  اخللفيةةةةةة الفلنةةةةةفية حلوةةةةةوا اسانةةةةةا   و:  ،  (0214)زلمةةةةةد ادلصةةةةة اقي .31
، 0212مةارس  00:03أحبةا  ادلةؤ ر الةدح  الثةا  لونةم الفلنةفة، وحقوؽ اإلنسػاف( 

 .اجمللم األعلى للثوافة، الواهرة
، مركةةةةةةا الدراسةةةةةةاط النياسةةةةةةية ريػػػػػػن العولمػػػػػػةتع ( ،0229)  زلمةةةةةةد قةةةةةةافظ داةةةةةةا  .30
 .االسرتاتي ية، الواهرةح 
حدحر ادلؤسنةةاط الرتبواةةةة و الرتبيةةة مةةة  أجةةن ادلواطنةةةة  ، (0213)زلمةةد زاةة  العابةةةدا  .33

، اجمللةد  ومي لل  ةو  االجتماعيةة حاجلنائيةة، ادلركا الوالمجلة االجتماعية القومية، اارها
 اهرة.، الواخلمنو ، العدد الثالث، س تمرب 

 ، اسسكندراة.دار ادلعرفة اجلامعية ،قاموس علم االجتماع)د.ط(،زلمد عاطف غيث .34
دار  ،لوكػػػػػر العربػػػػػي بػػػػػين الخصوتػػػػػية والكونيػػػػػةا،  (1998) زلمةةةةةود أمةةةةةني العةةةةةامل .35

 .ادلنتو ن العريب، الواهرة
 اسػػػػػت بلع رأي عينػػػػػة مػػػػػن النخبػػػػػة  المواطنػػػػػة والتحػػػػػوؿ الػػػػػديمقراطي فػػػػػي مصػػػػػر .36
ل اةةر ، ادلركةةا الوةةومي لل  ةةو  االجتماعيةةة حاجلنائيةةة، قنةةم ، إشةةرا : طةةارا ا(0229)

 .  حقياساط الرأ  العا ، الواهرةحبو 
انةاار، :  ت سيم را و  دلفهو  اذلواة ، عةراجني، ع األح ، ( 0224)جنيب احلصاد  .37

  .مركا احلضارة العربية، بنغاز 
حالكواية   و:   قووا اسانا  بني اخلصواية الثوافية ،  (0214) اور الدا  الناو .38

مةارس  00:03أحبةا  ادلةؤ ر الةدح  الثةا  لونةم الفلنةفة، )الولسوة وحقوؽ اإلنساف( 
 .اجمللم األعلى للثوافة، الواهرة، 0212

لهويػػة فػػي الدسػػاتير المصػػرية: األطػػر ا (،0210) ايفةةني العيةةاد  حأمةةا  ع ةةد الغةةي .39
 . الواهرة، ، مركا ادلصر  للدراساط حادلعلوماط، اوفمربوالمكونات
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ادلنيمةةةةاط غةةة  احلكوميةةةة حقوةةةةوا اسانةةةا : دراسةةةة حتليليةةةةة  (، 0211)هالةةةة اذلةةةال  .42
)اإلعػبلف العػالمي لحقػوؽ اإلنسػاف.  :، ولعفةو الدحليةة حهيومةا  رااةتم ححتة دلنيميت ا

 (و2008نػوفمبر  12 -10حقوؽ اإلنسػاف بػين النظريػة والت بيػق : قػراءة جديػدة  
 .سانااية حاسجتماعية، الواهرةادار عني للدراساط حال  و  

(، دحر منيمة هيوم  رااتم ححت   و راد حمواجهة ااتهاك 0212) ه ة زلمد فؤاد .41
)المواطنػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي ظػػػل المتليػػػرات الدوليػػػة قوةةةوا اسانةةةا  و مصةةةر،  

أكتةةةةةوبر، كليةةةةةة العلةةةةةو   6جامعةةةةةة  حتراةةةةةر: أمحةةةةةد رلةةةةةد  ق ةةةةةاز ، ،  (: نػػػػػدوةالراىنػػػػػة
 .  لدار ادلصراة النعوداة، الواهرةاالجتماعية، ا

، مصةةةر ال خصػػػية المصػػػرية وتػػػورة اآليػػػر (، 0210) مهةةةت بنةةةيو  ع ةةةد العااةةةا .40
 .عربية للنار حالتوزاع، الواهرةال

 ثانًيا: المراجع اإلنجليزية
 

1- Adam  Kuper and Jessica Kuper(1996), Social 

Identity, In: " The Social Science Encyclopedia", , 

Rutledge, London 

2- Daphna Oyserman and Martin J. Packer(1996), 

"Social Cognition and Self –Concept A Socially 

Contextualized Model of Identity", In: "What's Social 

About Social Cognition?",  Edited by: Judith L. Nye 

and Aaron M. Brower, Sage Publications, London, 

New Delhi. 

3- Gurutz Jauregui (2013), "A New Political Order for 

Twenty – First Century : From State Governments to 

Global Governance", In: "Humanity At Risk. The 

Need for Global Governance", Edited by Daniel 



 اجمللة العربية لعلم االجتماع  2017يناير( 19عدد )
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ86ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

Innerarity and Javier Solana, Bloomsbur, first 

published, new york. 

4- Kath Woodward (2010), Social Sciences. The big 

issues, Rutledge, , second edition, London and New 

york. 

5- Rodney Stark (2001) ,Sociology, Wadsworth,  Eighth 

edition, USA. 

 الهوامف 
 

                                                   
1
ي دساسته : "تخطيط الىضع الكىني: العىلمة باعتباسها أنظش نمىرج سوالنذ سوبشتسىن ف .

المفهىم الشئيسي" في: "الثقافة الكىنية :القىمية والكىنية والحذاثة"، مايك فيزسستىن )محشس(، 

 03 -21ص ص ، 2991داس نشش سياح، 

2
أنظر رأي حسن حنفي حول الموضوع والمنهج في تناول الهوية: )الهوية ليست موضوًعا .  

اته. لذا ذميتافيزيقًيا مجرًدا، بل هي قصدية يشعر بها الباحث ، يصف الموضوع بتحميل  صورًيا
كان أفضل منهج لتناول الموضوع هو المنهج الفينومينولوجي ، منهج تحميل الخبرات الشعورية، 

. في: "الهوية: المجمس األعمى لمثقافة، القاهرة، (مادامت الهوية ظاهرة إنسانية أنطولوجية
 21 -20ص ص  ،1321


